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Basisschool Meerdijk   Frans Halslaan 17    5143GJ Waalwijk     
0416-563963    info@meerdijk.nl    www.meerdijk.nl 

 

TUSSENBEIDE 
28 NOVEMBER 2019 

 

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. In de week van 8 t/m 12 juni 2020 wordt er een grootse 

feestweek gehouden met..... 

 Dat verklappen we nog niet.  
In de volgende Tussenbeide ontvangt u meer nieuws. 

 

BELANGRIJKE DATA:  

5 DECEMBER   SINTERKLAASVIERING 

6 DECEMBER  STUDIEDAG. ALLE KINDEREN VRIJ  

10 DECEMBER  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

11 DECEMBER   OUDERRAAD 

19 DECEMBER  KERSTVIERING 

   LET OP: ALLE KINDEREN ZIJN DE MIDDAG VRIJ  
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

Zwangerschapsverlof juffrouw Stephanie  

 

In januari verwacht juffrouw Stephanie haar tweede kindje. Op vrijdag 6 

december is haar laatste werkdag, waarna ze gaat genieten van het 

verlof. Juffrouw Kim van den Bosch, gaat haar vervangen en neemt 

samen met juffrouw Maaike groep 1/2A waar. Wij wensen juffrouw 

Stephanie een prettig verlof toe en juffrouw Kim veel werkplezier. 

 

Groepsbezetting groep 6 

 

De laatste drie weken van dit kalenderjaar zal Juffrouw Jenniffer werkzaam zijn in groep 6 op maandag 

en dinsdag. Juffrouw Mariëlle en juffrouw Julia werken op woensdag, donderdag en vrijdag.  

 

Nieuws vanuit de parochie 

PASTOOR JOS VERBRAEKEN 

Op zondag 22 september is pastoor Jos Verbraeken geïnstalleerd als pastoor van de parochie Sint Jan 
Doper in Waalwijk/Waspik. 

 

COMMUNIE 

Deze vindt plaats op zondag 17 mei 2020 in St. Antoniuskerk om 10.00 uur. 

 

VORMSEL  

Deze vindt plaats zaterdag 21 maart 2020 om 18.30 uur. Toediening Heilige Vormsel door mgr. 
Mutsaers. Locatie: St. Antoniuskerk. 

 

Schoolfotograaf 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Hierbij ontvangt u een bestelinstructie (mocht u die nog nodig 
hebben) voor de foto's, die in oktober 2019 gemaakt zijn.  
 
Met vriendelijke groet,  
Commissie Schoolfotograaf  
(mevrouw Melanie van den Hoven, mevrouw Daphne Timmer) 
Ga naar www.nieuweschoolfoto.nl/inloggen 
1.  Voer de inlogcode in of gebruik de QR code 
2.  Vul je e-mailadres en wachtwoord in (hetzelfde als vorig jaar) 

* Let op: je ziet in je overzicht ook de foto’s van vorige jaren. 

4. Klik op de foto’s van dit jaar. 

5. Voor het goedkoopste pakket van €12,49 kies: bestel los, scroll helemaal naar beneden en daar 

wordt een pakket aangeboden van 3 fotovellen (in verschillende formaten) en de klassenfoto.  

* Let op: de broer/zus foto dient apart besteld te worden. 

6. Via winkelmandje  kun je alle bestelde foto’s meteen afrekenen.  

http://www.nieuweschoolfoto.nl/inloggen
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Nieuwe boeken voor het boekenbos 
 
Door het succes van de boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek hebben we een mooie aanvulling 
op ons boekenbos kunnen kopen.  
De leerkrachten hebben in hun eigen klas geïnventariseerd wat de kinderen nog graag wilden zien.  
Wij zijn erg blij dat we samen diverse typen boeken wisten te bedenken om een rijke aanvulling te 
realiseren. 
U kunt dan denken aan:  
- leesboeken  
- gedichtenbundels 
- stripboeken 
- informatieve boeken 
- prentenboeken 
- voorleesboeken 
- zoekboeken  
- Engelstalige boeken 
- en zelfs heuse escape-boeken 
 
 
Zo zetten we samen in op het leesplezier op basisschool Meerdijk. 
 
 
 
Luis in je haar? Kammen maar!   
 
Dat is de boodschap die de overheid wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van 
schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij met hoofdluis te maken. De 
juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet 
besmetten.  

 

 
 
En als een kind hoofdluis heeft, dan is het advies het haar gedurende twee weken dagelijks te 
kammen met een fijntandige kam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een 
antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de omgeving 
grondig schoon te maken. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes.  
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Feest van Sint Nicolaas 

Volgende week is het zover…. Het feest van Sinterklaas op 
basisschool Meerdijk.  

Op 5 december wordt Sint Nicolaas verwacht om 8.30 uur. 

Hij viert zijn verjaardag in de groepen 1 t/m 4. In de andere 

groepen legt hij een bliksembezoek af. Voor de groepen 5 

t/m 8 houden we het traditionele surprisefeest. 

We vragen u zoveel mogelijk op de fiets of te voet de 

kinderen naar school te brengen. Voor school is géén 

parkeermogelijkheid. 

We maken er een onvergetelijke dag van! 

 

 

 

Kerstviering 2019 
 
Ook dit jaar vieren we kerst met de hele school in de St. Antoniuskerk in Waalwijk.  
Dat doen we op donderdag 19 december tussen 16.30 uur en 18.30 uur.  
De viering start dit jaar 30 minuten eerder dan andere jaren. Zo kunnen ook onze jongste leerlingen 
genieten van de kerstviering en de volgende ochtend weer fris en fruitig in de klas verschijnen.  
  

Zoals ook eerdere jaren vragen we om zelf enkele hapjes te maken 
waarmee we een kerstbuffet vormen in de klas van uw kind. Vanaf 
maandag 9 december hangt er een intekenlijst bij de deur van elke 
klas. Graag tijdig intekenen.  
  
In een aparte brief informeren we u over hoe de kerstviering er 
verder uit zal zien. Deze brief ontvangt u nadat we de Sint 
uitgezwaaid hebben. 
  
Met feestelijke groet, 
De kerstcommissie 

 

  

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.jufjanneke.nl/wordpress/kerstvieringen/&psig=AOvVaw1lGzlVz8pWZ77LIGnJJ2Fp&ust=1574841281892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDy65yzh-YCFQAAAAAdAAAAABAE
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SCHOOLONTWIKKELING 

 

Coöperatief leren 

Het motto van basisschool Meerdijk is “Samen, je eigen weg”.  Om hier op de juiste wijze invulling aan 
te geven is een aantal jaren geleden coöperatief leren ingevoerd als professionaliseringstraject. 
Werkvormen van “coöp”, zie je in het dagelijks lesgeven van de leerkrachten terugkomen.  

Maar wat houdt coöperatief leren eigenlijk in? 

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Met 
het inzetten van coöperatief leren kunnen leerlingen deze vaardigheid in de praktijk oefenen. 

Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen terwijl ze in kleine, 
meestal heterogeen samengestelde groepen zitten. Zo leren de leerlingen niet alleen van de interactie 
met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar. Doordat de werkvormen zo zijn opgezet dat alle 
leerlingen evenveel inbreng hebben, stimuleert dit het leren. Daardoor zijn de leerlingen actief met de 
leerstof bezig. Hierdoor krijgt de inhoud van de stof meer betekenis voor hen.  

 

Basisprincipes GIPS 

De specifieke werkvormen die bij Coöperatief Leren worden toegepast noemt men Coöperatieve 

Didactische Structuren. Elke structuur is ontworpen op basis van vier principes: 

* Gelijkwaardige deelname, want voor leerlingen is duidelijk wanneer en op welke manier ze iets 

moeten doen. 

* Individuele aansprakelijkheid omdat dit wordt bereikt doordat alle leerlingen meedoen. 

* Positieve wederzijdse afhankelijkheid omdat dit wordt bereikt doordat leerlingen elkaar nodig 

hebben om tot een goed resultaat te komen. 

* Simultane interactie, want alle leerlingen zijn zoveel mogelijk tegelijk actief. 
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Leeropbrengst 

Binnen de lessen maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen. Deze dragen bij aan meer 

interactie en een grotere betrokkenheid. Met Coöperatief Leren bereiken we verschillende doelen. Zo 

worden de leerlingen voorbereid op een toekomst waarin van hen wordt gevraagd zowel zelfstandig 

te kunnen functioneren als in teamverband. Ook zorgen de coöperatieve werkvormen voor meer 

betrokkenheid bij het leren, sociale verbondenheid en een veilig klimaat. Al met al leidt dit uiteindelijk 

tot hogere leeropbrengsten.  

Een bekende naam bij Coöperatief leren is Spencer Kagan. Hij is de grondlegger van succesvol 
Coöperatief leren. 

 

Doordat coöperatief werken goed te combineren is met elk vakgebied, is het goed te integreren in de 

dagelijkse praktijk. Hierbij twee werkvormen die regelmatig gebruikt worden in de klassen.  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.heilighartkpo.nl/download/file:peratieve-werkvormen-1.htm
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Betekenisvol onderwijs 
 
Basisschool Meerdijk werd uitgenodigd door stichting Light of Life in de 
persoon van mevr. Marlies Beeks en door onderwijsbegeleider dhr. Guus 
Geisen grondlegger van ‘Autopoiesis, perspectief op Boeiend Onderwijs’ 
om leerlingen kennis  te laten nemen van Kinderarmoede in Nederland 
en in de wereld.  
 
De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid, Missing Chapter Foundation en Alles is Gezondheid. 
Drie organisaties die hun motivatie, ideeën en praktijkervaringen 
bundelen en die verheugd zijn te kunnen melden dat nu al meer dan 
tachtig partijen zich hebben aangesloten om met elkaar van Nederland 
een veilig en gezond land te maken.  
 
Mevr. Marlies en men. Guus  gingen in oktober/november met de leerlingen van groep 8 in gesprek 
over zichtbare armoede  in Nepal en verborgen armoede  hier. Twee interessante gastlessen waarin 
de leerlingen met de tools van het systeemdenken aan de slag gingen om zicht te krijgen op het begrip 
Armoede, om deze niet gewenste situatie te verkennen en hen de mogelijkheid te bieden te laten zien 
dat het anders  
 kan.  
 
De leerlingen ontdekten dat Nederland een bevoorrechte plek is om op te groeien. Een plek waar we 
ons veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Een plek waar we leven als vrije burgers en waar we mogen 
worden wie we willen zijn. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ook in Nederland niet. Eén 
op de negen kinderen leeft onder de armoedegrens. Dat zijn 378.000 kinderen. Deze kinderen slapen 
niet onder een brug, maar ze krijgen maar een keer per dag te eten of ze hebben geen warme jas. Ze 
kunnen geen lid worden van een sportclub, niet trakteren of mee op schoolreisje. Ze worden gepest 
en buitengesloten omdat ze oude kleren dragen en nooit meedoen. 378.000 kinderen worden thuis 
geconfronteerd met ongezonde stress over geldgebrek. Iedere dag weer. Armoede bedreigt de 
ontwikkeling en het zelfvertrouwen van deze kinderen, die daarmee hogere gezondheidsrisico’s lopen. 
Hoe kan dit in een welvarend land als Nederland?  
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Nieuws uit groep 6 

Donderdagmiddag 24 oktober is groep 6 naar de bossen geweest. Met zoekkaarten werd gekeken 

naar bomen en bladeren, paddenstoelen, bosvruchten en spinnen. Het enthousiasme was groot bij 

deze wandeling door Plantloon en langs het Galgenwiel. 

   
 

Nieuws uit groep 8 

Op woensdag 20 november kwam de politie met een ex-gevangene Bart. We vonden het een leuke les 

en erg interessant. We hebben over veel dingen gepraat zoals over het verhaal van Bart. Op sommige 

momenten was het in het verhaal van Bart heftig. Met alle dingen die hij heeft meegemaakt en dingen 

nu hij nu nog beleeft. Iedereen vond het moeilijk om over het verhaal van pesten te praten. Een paar 

mensen moesten al huilen bij het verhaal van Bart. Maar bij het verhaal van pesten huilden veel 

kinderen. 

We hebben veel dingen geleerd bij het verhaal van Bart. We 

hebben geleerd dat je nooit iets stoms moet doen zoals aan 

drugs beginnen en andere mensen pijn doen. Het was erg fijn 

dat hij het verhaal wilde vertellen. We hebben ook veel 

dingen geleerd met het verhaal van pesten. Met alles hielp 

iedereen elkaar met troosten. Iedereen was erg behulpzaam. 

Nu weet iedereen dat je nooit aan drugs moet beginnen door 

het verhaal van Bart. We hebben ook geleerd dat je alles kan 

vertellen tegen iedereen. Nu vinden wij de politie erg fijn en 

aardig. Ook kan je gewoon alles vertellen tegen de politie. 

Gemaakt door Jessica en Isa. 

 



NIEUWSBRIEF       JAARGANG 15, NR 4               SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

EN VERDER…  

 
 

 

 

 

 

VOLGENDE TUSSENBEIDE: 19 DECEMBER 2019 

 


