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TUSSENBEIDE 
30 JANUARI 2020 

 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwe Tussenbeide. Deze nieuwsbrief wordt elke laatste donderdag van 

de maand verstuurd naar ouders/verzorgers. Wij willen u vragen de nieuwsbrief aandachtig te lezen 

en eventueel noodzakelijke data meteen te noteren in uw agenda.  

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

 

 

Jubileumjaar 

In juni 2020 is het 40 jaar geleden dat ons schoolgebouw in 
gebruik werd genomen. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

U hoort zo spoedig mogelijk in welke week de viering 
plaatsvindt.  

 

 

BELANGRIJKE DATA:  

WEEK 6+7  ADVIESGESPREKKEN GROEP 8 

10 FEBRUARI  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

12 FEBRUARI  RAPPORT 1 MEE 

13 FEBRUARI  RAPPORTGESPREKKEN 

18 FEBRUARI  RAPPORTGESPREKKEN 

21 FEBRUARI  CARNAVALSVIERING 

   12.30 UUR START VOORJAARSVAKANTIE   
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

Babynieuws 
Juffrouw Stephanie heeft op zondag 12 januari een dochtertje gekregen, 
genaamd Jolie. Wij wensen juffrouw Stephanie, haar partner Erik en grote broer 
Benjamin heel veel geluk! 

 
Rapport 1  
Op woensdag 12 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport mee naar huis. In week 7 en 8 vinden 
de rapportgesprekken plaats. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen via Parro om hiervoor in te 
schrijven. Let op: Na woensdag 5 februari is het niet meer mogelijk om in te schrijven.  

 
Voorleeskampioen  
Tijdens de Kinderboekenweek is er in de bovenbouw een voorleeswedstrijd gehouden bij ons op 
school. De winnaar hiervan is Mieke uit groep 7. Op woensdag 5 februari vertegenwoordigt zij de 
Meerdijkschool in de Leest. Zij neemt het dan op tegen andere kampioenen van Waalwijkse scholen.  
Mieke, we wensen je veel succes! 

 
Stagiaires ROC  
Vanaf februari verwelkomen wij vier stagiaires, zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent op het 
Koning Willem 1 College ‘s Hertogenbosch. Deze vier studenten worden gekoppeld aan één of twee  
groepen, waar zij tot de zomervakantie twee dagen per week aanwezig zijn. De stagiaires 
ondersteunen de leerkrachten bij lesgevende activiteiten, begeleiden kleine groepjes kinderen bij de 
lesstof, etc. In de volgende Tussenbeide stellen wij hen aan u voor. Hun namen zijn: Amy en Luuk op 
maandag en dinsdag, Linde en Charon op donderdag en vrijdag. 

 
Nieuws vanuit de bibliotheek 

Makkelijk lezen plein (MLP) 

Wist je dat elke bibliotheek een speciale kast heeft met 
boeken voor kinderen die lezen moeilijk of niet leuk 
vinden? Ook online vind je het Makkelijk lezen plein, met 
tips voor boekentips voor ouders, maar ook oefentips. Ook 
voor leerkrachten is er een hoop info te vinden! 
https://www.makkelijklezenplein.nl/home   

Podcast Kletshead over meertalig opvoeden 

Wat kun je verwachten als je kinderen meertalig 

opvoedt? Waar moet je op letten? Wat helpt hun 

taalontwikkeling wél, en wat juist niet? In de podcast 

KLETSHEADS voor ouders, leerkrachten en 

logopedisten staan dergelijke vragen centraal.  

 

https://www.vakbladvroeg.nl/podcastserie-over-wel-en-wee-van-meertalig-opvoeden/  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.makkelijklezenplein.nl%2Fhome&data=02%7C01%7Ctillypijnenburg%40leerrijk.nl%7C046db2b8c96541049b4d08d79da0be33%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637151186029183355&sdata=CtTDgKUAYOX0QZDkt1ekc5hQ0E%2F%2FpaUb0JD2jDdkc08%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vakbladvroeg.nl%2Fpodcastserie-over-wel-en-wee-van-meertalig-opvoeden%2F&data=02%7C01%7Ctillypijnenburg%40leerrijk.nl%7C046db2b8c96541049b4d08d79da0be33%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637151186029208303&sdata=rHmbPPXMpMo2BASlp0a7yW7jsV3IaJmIJpz1sDSC728%3D&reserved=0
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Carnaval 2020! 

Ook dit jaar zorgt de Meerdijkschool voor een gezellig carnavalsfeest. Op vrijdagochtend 21 februari 

barst het feest om 8.30u los. Uiteraard met een bijbehorend thema: Hee, goade mee op reis!      

De kinderen mogen verkleed naar school komen waar ze een leuke ochtend tegemoet gaan: spelletjes 

spelen, zingen/dansen/hossen en als klapstuk  ‘De Parade’. Kinderen die het leuk vinden om mee te 

lopen in de carnavalsparade kunnen zich inschrijven op het inschrijfformulier. Dit hangt vanaf volgende 

week naast de deur bij ieder klaslokaal. Natuurlijk worden ouders/verzorgers, broertjes/zusjes, familie, 

vrienden, kennissen van harte uitgenodigd om te komen kijken. Meer informatie over de parade volgt 

later! 

Om deze ochtend tot een succes te brengen kan de carnavalscommissie wel wat hulp gebruiken. Lijkt 

het je leuk om begeleiding te bieden bij de spelletjes, in de kraam met versnapering, bij het schminken 

etc., dan kun je je aanmelden via ormeerdijk@leerrijk.nl.  

Om het carnavalsfeest voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn er een aantal afspraken gemaakt.  
- Zwaarden, geweren, pistolen, messen of andere gevechtsattributen zijn taboe. Worden deze toch 
meegenomen, dan zal de leerkracht ze die dag bewaren.  
- Spuitbussen en confetti mogen ook niet mee naar school. Deze versieringen zijn vaak moeilijk van 
vloeren en muren te verwijderen.  
- Losse spullen zoals mandjes, petten e.d. graag voorzien van naam en groepsnummer, zodat we ze 
eventueel kunnen terugbezorgen bij de rechtmatige eigenaar.  

 

 

 

 

 

 

mailto:ormeerdijk@leerrijk.nl
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NIEUWS VANUIT DE SPORTCOMMISSIE! 
 

 
 

Zwemtoernooi 
De Waalwijkse Zwemvereniging (WZV) organiseert voor de 23e maal het schoolzwemtoernooi voor 
leerlingen van het basisonderwijs (groep 3 t/m 8) met minimaal zwemdiploma A. Deelname is gratis. 
Dit zwemevenement vindt plaats op vrijdag 28 februari 2020 (voorjaarsvakantie) van 13.30 tot 18.00 
uur in zwembad Olympia te Waalwijk. De groepen 3/4 zwemmen van 13.30 tot 15.15 uur, de groepen 
5/6 van 15.15 tot 17.00 uur en de groepen 7/8 van 17.00 tot 18.00 uur. 
Je maakt kans op een medaille én de wisselbeker voor de beste school. Verder ontvang je als je 
meedoet na afloop nog een gratis zwemkaartje voor zwembad Olympia! 
Dus doe mee aan dit leuke, gezellige en sportieve zwemtoernooi. Als je wilt meedoen, haal dan een 
inschrijfformulier bij je leerkracht. Als u (als ouder) wilt meedoen in de rol van begeleider, meldt u zich 
dan ook aan via het inschrijfformulier. U zit dan bij de kinderen aan het zwembad. Dit hoeft niet de 
hele middag, maar dit mag ook alleen het deel zijn waarin uw kind zwemt. 
 
Als je meedoet, dan zwem je mee in de volgende slagen: 
1 baan (25 meter) op de borst (borstcrawl of schoolslag) 1 baan (25 meter) op de rug (rugcrawl of 
rugslag). 
 
Formulier voor 14 februari weer inleveren bij de eigen leerkracht! 
 
 
Handbaltoernooi 
Op 15 april is het weer zo ver. Red Rag Tachos organiseert dan voor de 21e keer het Hans van Mierlo 
schoolhandbaltoernooi. Het toernooi is voor de groepen 3 t/m 8. 
Op woensdag 15 April 2020 zal het schoolhandbaltoernooi plaatsvinden op de voetbalvelden van 
Neo’25. Deze velden liggen tegenover sporthal De Slagen in Waalwijk. Het toernooi duurt ongeveer 
van 13.00-18.00 uur. Aansluitend aan het toernooi vindt de prijsuitreiking plaats. 
Doe mee! Kinderen vinden vaak niets zo leuk als sportief de strijd met elkaar aangaan. 
Als uw kind wil deelnemen aan het schoolhandbaltoernooi kan deze een inschrijfformulier bij de eigen 
leerkracht krijgen. U kunt zich ook op het inschrijfformulier als begeleider opgeven.  
Geen begeleider betekent geen deelname. 
 
Formulier voor 6 maart weer inleveren bij de eigen leerkracht! 
 
 
 

Groetjes de Sportcommissie! 
Voor vragen kunt u mailen naar yentlhaertlein@leerrijk.nl  
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SCHOOLONTWIKKELING 

 

Op woensdagmiddag 15 januari heeft het team een studiebijeenkomst op het Zilverlicht 

bijgewoond. Eén onderdeel was de presentatie door leerlingen van Meerdijk over hun project 

‘Stadspark’  

Tevens zijn wij erg geïnspireerd geraakt door het bewegend leren en daar in de dagelijkse 

praktijk al flink mee aan de slag gegaan.  

 

Waarom bewegend leren? 

De wetenschap is het erover eens: voldoende bewegen heeft grote 
positieve gevolgen voor de ontwikkeling van onze hersenen en is dus 

onmisbaar in het onderwijs! 

 

 

DE GROOTSTE VOORDELEN ZIJN:  

* Bewegen is gezond 

Bewegen is erg goed voor je. Door te bewegen voorkom je overgewicht en blijf je gezond. 

 

* Betere concentratie 

Door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren kun je je beter concentreren. 

 

* Betere schoolprestaties 

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat meer bewegen leidt tot betere schoolprestaties. 

 

* Meer plezier 

Bewegen toepassen in de klas maakt school leuker voor leerlingen. 

 

* Gemaakt om te bewegen 

We doen onszelf en ons lichaam een groot plezier met bewegen. We zijn ervoor gemaakt. 
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Enkele voorbeelden hoe dat er in de praktijk uit kan zien: 

 Oefeningen met ballonnen 

De klas wordt in tweetallen verdeeld.  

Elke tweetal krijgt een ballon. Deze wordt overgegooid, terwijl er wordt geoefend met:  

- opnoemen sprongen van 10 

- tellen in het Engels 

- maanden van het jaar 

- spellen van woorden 

- tafels 

 

 Reken je rot! 

In de klas/op het schoolplein hangen verschillende vellen papier met op elk  een cijfer. De 

leerkracht noemt een splitsing. Bijvoorbeeld, ik ga 10 koekjes delen. 5 voor mij en …. voor jou? 

De kinderen rennen zo snel mogelijk naar het juiste antwoord toe.  

 

 Estafette 

De kinderen worden in groepjes verdeeld. Per groepje rent er één leerling naar voren om 

bijvoorbeeld een spellingswoord op te schrijven. De leerling rent terug en tikt de volgende aan. 

Zo gaat de race verder.  
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 
Nieuw leerlingvolgsysteem kleuters 
 
Dit schooljaar is de kleuterbouw gestart met een nieuw leerlingvolgsysteem. 
We werken hier nu een aantal maanden mee en alle juffen zijn erg enthousiast! 
Het programma, genaamd het digikeuzebord, houdt alle werkzaamheden en leerlijnen van de 
leerlingen bij en de leerkrachten kunnen hier beoordelingen en notities aan toevoegen.  
Tijdens de werklessen staat het digikeuzebord open op het bord. Leerlingen kiezen zelf een werkje of 
worden door de leerkracht ingepland.  
Op het bord is bijvoorbeeld ook te zien of dit werkje voor alle leerlingen geldt, of alleen voor groep 1 
of voor groep 2. De leerlingen van groep 1 hebben namelijk een rood randje rond hun naam, groep 2 
een blauw randje en leerlingen die pas zijn gestart geven we een geel randje. Ook de werkjes kunnen 
we een kleurtje geven. In het voorbeeld hieronder ziet u de thema-taak die voor groep 2 is bedoeld 
met een blauw randje. Wanneer het randje grijs is mogen alle leerlingen dit werkje kiezen. 
Het leerlingvolgsysteem houdt ook bij hoeveel keer een leerling voor iets kiest. Als een leerling een 
werkje in een week tijd voor de tweede keer kiest, komt er een 1 achter de naam te staan. De 
leerlingen weten dan dat ze een ander werkje moeten kiezen. Voor sommige werkjes heb je meer 
lessen nodig, dus dan is het mogelijk dat er wel een volgend cijfer achter de naam komt te staan. 

 
 
De inhoud van de borden wisselen we regelmatig af om aan alle leerlijnen te kunnen voldoen en om 
het uitdagend te houden. 
Tijdens de voorbereiding van een nieuw thema, dat gemiddeld 6 weken duurt, gaan de 
kleuterleerkrachten bij elkaar zitten om te bekijken welke leerlijnen tijdens dit thema verdieping 
krijgen. 
 
Hieronder ziet u een voorbeeld van het leerlingvolgsysteem. Bij het rode streepje ziet u de leerlijnen 
die wij volgen. Door het gele streepje ziet u dat de leerlijnen in meerdere categorieën worden 
toegespitst. Bij het blauwe streepje ziet u alle subdoelen die wij aanvinken indien behaald. Het groene 
lijntje geeft het aantal maanden onderwijs aan. Zo kunnen wij zien wat een leerling op een bepaalde 
leeftijd behoort te kennen, of er sprake is van een achterstand, of misschien een 
ontwikkelingsvoorsprong.   
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Uiteindelijk brengt ons dit tot een heel mooi overzicht waarin wij zowel individueel als per groep 
kunnen zien waar extra ondersteuning of uitdaging nodig is en kunnen wij onze lessen aanpassen op 
de behoefte van de leerlingen. 
 
Tot slot zullen wij in februari dit programma ook voor het eerst gaan gebruiken bij het maken van de 
rapporten. In de rapporten staat een overzicht van alle leerlijnen en waar het kind zich op dit moment 
bevindt. 
 
Groetjes,  
De kleuterjuffen 

 

Dapper de hulphond 

Geschreven door Lana en Pleun uit groep 4. 

Het was een beetje spannend dat Dapper en Puck in de klas 

kwamen. We wisten nog niet wat een hulphond was, dus Puck 

heeft het uitgelegd.  

Dit heeft Puck uitgelegd: 

Je mag niet een hulphond aaien, je mag geen oogcontact maken 

met een hulphond. Sommigen mensen zijn blind, doof of bang en 

dan hebben ze een hulphond. Die helpen hen om de deur open en 

dicht te maken, en een pen op te rapen, hulphonden kunnen 

hoog springen, hulphonden slapen op bed als ze bang zijn. 

Groetjes groep 4.  
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EN VERDER…  

 

 

Kinderuniversiteit: volg een les op de universiteit  
Elk schooljaar geven bevlogen en inspirerende hoogleraren van Tilburg University les aan kinderen uit 
groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn leerzame en boeiende colleges die jaarlijks door 
honderden kinderen gevolgd worden. Deze gratis colleges op woensdag laten je kennis maken met de 
wetenschap en de universiteit.  
 
 

Wat kun je verwachten van de Kinderuniversiteit? 

Je krijgt les op een echte universiteit door echte professoren. Voorgaande jaren gingen 

de colleges onder andere over tranen, pesten, stemmen bij verkiezingen, praten zonder woorden 

en geld verdienen. Sommige onderwerpen lijken 

makkelijk, maar je zult merken dat het vaak 

ingewikkelder is dan je denkt. Echter, hoe meer je 

ervan weet, hoe interessanter het wordt! 

 

 Alle colleges duren in totaal een uur.  

 De kinderen volgen deze colleges in de Aula van de 
universiteit. 

 Ouders, begeleiders en leraren mogen erbij zijn 

Datum:  woensdagmiddag 12 februari 

Tijd: 15.00 – 16.00 uur 

Locatie: de Aula van Tilburg University (gebouw Cobbenhagen) 

Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden via de site.  
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VOLGENDE TUSSENBEIDE: 20 FEBRUARI 2020 

 


