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De tussenbeide is een informatieblad bedoeld voor ouders/verzorgers om op de 

hoogte te blijven van de gang van zaken op school.  

Een uitgave van: 
Basisschool Meerdijk 

Frans Halslaan 17 
5143 GJ Waalwijk 

0416-563963 
Email: info@meerdijk.nl 
Website: www.meerdijk.nl 

 

 
Kalender 

 

1 oktober Start Kinderboekenweek 

3 oktober Continurooster 8.30-14.30 uur 

6 oktober Dag van de leraar 

16 oktober Meneer Paul jarig 

GGD spreekuur 
Jaarvergadering Ouderraad 

17 oktober Jubileum 40 jaar onderwijs juffrouw Maria en juffrouw Elsbeth  

20 oktober t/m 

24 oktober 

Herfstvakantie 

 
Belangrijke data 

Op woensdag 12 november 2014, 11 maart, 18 maart, 17 juni en vrijdag 5 juni 
2015 staan er studiedagen gepland. Alle leerlingen zijn dan vrij. 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Jarigen 

 

 
28-09 Isa Verlee 3 

29-09 Jochem van der Schuit 7 
29-09 Thijn van der Schuit 7 

02-10 Luca Simons 1A 
02-10 Sten van Kuijk 1B 
07-10 Joey Steur 7 

09-10 Ralph van Beerendonk 8 
09-10 Simone Klijn 7 

10-10 Sophie Bosman 3 
16-10 Anne-Michelle van Alphen 8 
 

 

Klassenouders 
Hierbij stellen we aan u de klassenouders van dit schooljaar voor.  

 

Groep 1/2A Mevr. Simons (Luca) 
Mevr. Beerens (Roos) 

Mevr. Kempff (Stijn) 

Groep 1/2B Mevr. van den Broek (Fleur) 

Mevr. van het Westeinde (Gijs) 

Groep 3 Mevr. Potuyt (Karel) 
Mevr. van Tiggelen (Quint) 

Groep 4 Mevr. van der Schuit (Ruben) 

Groep 5 Mevr. Potuyt (Niek) 
Mevr. Koek (Matthijs) 

Groep 6 Mevr. van Uitert (Maudy) 
Mevr. Dekkers (Dante) 

Groep 7 Mevr. van Belkom 

Groep 8 Mevr. Schoonbrood (Merle) 

 

 

Waardering voor de juf of meester  
U weet als geen ander dat leerkrachten tegenwoordig stevig 
in hun schoenen moeten staan. Vollere klassen, leerlingen die 
extra aandacht nodig hebben of om bijzondere begeleiding 

vragen, administratieve taken, het maken van groepsplannen 
tot het ondersteunen van de avondvierdaagse, het 

deelnemen aan vergaderingen tot het geven van 

tandenpoetslessen. Zomaar wat uitdagingen waar de 

leerkrachten vandaag de dag voor staan. En ondertussen 
staat de leerkracht elke dag weer enthousiast voor de klas! 

Op maandag 6 oktober is het de dag van de leraar, wij zijn 
enorm trots op ons team en willen alle leerkrachten met een 

10 voor de juf en meester  in het zonnetje zetten.   
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Methode Engels 
Het team van Basisschool Meerdijk heeft inmiddels nog de keuze tussen twee 

methoden, die allebei geschikt zijn voor onze kinderen. De komende tijd zult u 
regelmatig Engelse woorden, Engelse liedjes horen, die uw zoon of dochter op 
school leert.  

 
Website 

Misschien heeft u het al gemerkt, maar de website is vernieuwd en in aanbouw. 
Er wordt hard gewerkt aan het vullen van de rubrieken en de groepspagina’s. 
Maar zoals bij alle veranderingen gaat dit niet vanzelf. De meeste fotoalbums zijn 

meegenomen, maar enkele albums zijn nog niet actief. We proberen zo snel 
mogelijk de site weer helemaal “up to date” te maken.  

 

Fietsverlichtingsactie  groepen 5-6-7-8 
 

Dinsdagmorgen 14 oktober 2014    

   
De wintertijd gaat binnenkort weer in. De donkere dagen, waarop de kinderen 
met de fiets naar school komen of naar vriendjes gaan, zijn aangebroken. 

Daarom is het voor iedereen belangrijk dat de fietsverlichting goed in orde is. Dit 
willen we op dinsdagmorgen 14 oktober gaan controleren d.m.v. een 
fietsverlichtingsactie.  

Elk najaar controleren wij de fietsverlichting van de kinderen van de groepen 5 
t/m 8. Dit jaar wordt de controle uitgevoerd door de wijkagent Lex de Kort. 

 
De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 zullen binnenkort zelf extra aandacht 
besteden aan het belang van goede fietsverlichting in deze donkere tijd. 

Sommige groepen doen ook mee aan een prijsvraag m.b.t. de fietsverlichting. 
 

Werkgroep Verkeer 

 

 

Kinderen van de groepen 

5 t/m 8,  

kom allemaal 14 oktober op de 

fiets naar school! 
 

 

GOED VERLICHT IS GOED IN ZICHT! 
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Stagiaires 

De nieuwe stagiaires voor dit schooljaar hebben hun eerste stageweken achter 
de rug. Hierbij alle stagiaires die op dit moment stagelopen op een rijtje.  

 

Groep ma di wo do vr 

1-2a Pabo 3 juf Jill     

1-2b  Pabo 1 juf Elise en 

juf Seyma 

   

3  Pabo 1 juf Britt en 

juf Sanne 

   

4      

5  Pabo 3 juf Cassie    

6  Pabo 1 juf Mandy  Onderwijs 

assistent 

juf Kytha 

Onderwijs 

assistent 

juf Kytha 

7 Pabo 4 juf 
Natasja 

Pabo 1 juf Merel    

8 Pabo 3 juf 
Guilia 

    

Pedagogiek    juf Sanne  

Sport&Spel   men 
Rowen 

  

 
In deze tussenbeide stellen de PABO 3 stagiaires zich aan u voor.  

 
Mijn naam is Cassie Rutters. Ik ben 19 jaar en woon in 
Waspik. Op dit moment zit ik in mijn derde jaar van de 

PABO op Fontys Tilburg. De liefde voor het onderwijs is al 
vroeg begonnen, als klein meisje ging ik regelmatig met 

mijn vader (vroeger leerkracht basisonderwijs, nu op het 
voortgezet onderwijs) mee naar school. Ik wist zeker dat 
ik later ook leerkracht wilde worden en daar ben ik nooit 

meer van afgestapt. Naast school werk ik op zaterdagen 
in een bakkerij in Waspik. Daarnaast fitness ik een aantal 

keer in de week, fiets ik veel en vind ik het erg leuk om te 
zingen. Tot februari ben ik op basisschool Meerdijk te 

vinden in groep 5 bij juffrouw Petra. Ik heb er enorm veel 
zin in! Met vriendelijke groet, Cassie Rutters 
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Mijn naam is Jill Huijbregts, 21 jaar oud en woonachtig in 

Drunen. Ik volg de opleiding Kind en Educatie aan de 
Fontys Hogeschool in Tilburg. Ik zit nu in het 3e jaar en 

loop op maandag en dinsdag stage op Basisschool 
Meerdijk. Het komende half jaar ben ik op maandag te 
vinden in groep 1-2A van juf Tilly. Op dinsdag werk ik 

samen met een medestudent aan opdrachten voor onze 
studie. Naast mijn studie sport ik fanatiek en zit ik in het 

Nederlandse jeugdteam van de paardensport (dressuur).  
Ik ben nu een aantal weken op Basisschool Meerdijk en 
heb het al erg naar mijn zin! Ik hoop dat ik het komende 

half jaar zelf, maar ook de kinderen veel kan leren!  
Groetjes, Juf Jill  

 
 
 

Mijn naam is Giulia Westerburger. Ik ben 23 jaar oud. Ik zit 
in het 3e jaar van de opleiding kind en educatie aan de 

Fontys Hogeschool in Tilburg. Het komende halfjaar loop ik 
op maandag stage in groep 8 bij meneer Paul. Op dinsdag 

ben ik ook op de Meerdijk. Ik werk dan samen met een 
medestudent aan opdrachten voor onze studie. In het 
weekend ben ik te vinden bij Piet Klerkx Waalwijk waar ik 

al een aantal jaren receptioniste ben.  
Ik heb ontzettend veel zin in mijn nieuwe leerzame stage! 

Heb je vragen aan mij? Loop dan gerust even binnen bij 
groep 8! 
Groetjes, Juf Giulia 

 
 

 
Welkom 
Tren van den Broek, broertje van Fleur uit groep 1-2b, wordt 30 september 4 

jaar en komt bij ons op school. Veel plezier Tren. 
 

Eindtoets groep 8 
Zoals u wellicht weet, wordt de eindtoets 21,22,23 april 2015 afgenomen in 
plaats van in de maand februari. Het is even wennen voor ons, maar zeker voor 

het Voortgezet Onderwijs. De middelbare scholen waren gewend om de adviezen 
van de basisschool inclusief de uitslag van de eindtoets te ontvangen. Daar de 

aanmeldingen voor het Voortgezet Onderwijs in onze regio medio maart binnen 
moeten zijn, beschikken de scholen niet over de uitslag van de eindtoets.   
Door de verplaatsing van de eindtoets naar een later tijdstip in het schooljaar  

wordt de beschikbare onderwijstijd maximaal benut, worden zo recent mogelijke 
gegevens overgedragen aan het voorgezet onderwijs en komt het schooladvies 

centraal te staan bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit laatste punt 
vinden wij van groot belang, omdat dit recht doet aan het advies van de school 
dat gebaseerd is op informatie die leerkrachten gedurende de hele 

schoolloopbaan van leerlingen hebben verzameld over hun mogelijkheden.  
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GGD Spreekuur 

Hebt u vragen over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van 
uw kind. Mariet Snik, de jeugdverpleegkundige staat bij ons op 

school voor u klaar. Het spreekuur vindt plaats op 16 oktober. U 
kunt via de mail een afspraak maken, mail naar 
m.snik@ggdhvb.nl  

 
Acties 

Meerdijk in actie. 
Kinderpostzegelactie 
Groep 7 doet mee aan de kinderpostzegelacties, die inmiddels is gestart. 

Ruim 200.000 kinderen gaan de straat op om bestellingen op te halen.  
Stichting Kinderpostzegels en PostNL brengen dit jaar samen met het 

Rijksmuseum de kinderpostzegels uit. Daarbij staat goed onderwijs voor alle 
kinderen voorop. ‘Laat kinderen leren’ is daarom het thema van de 
Kinderpostzegelactie 2014. Vanaf 5 november komen de kinderen opnieuw langs 

om de kaarten en zegels af te leveren. 
 

Jantje Beton  
De groepen 1,2,3,4,5,6,8 doen mee aan de actie Jantje Beton. We hebben eerder 

meegedaan aan deze actie en hebben met de opbrengst gedeeltelijk het klim- en 
klautertoestel bekostigd. Wanneer de actie dit keer weer een succes wordt, 
kunnen we de speelplaats nog verder “aankleden”. Wij ondersteunen de 

uitgangspunten van Jantje Beton. Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk 
voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen 

worden kinderen gezonder, slimmer en socialer. 
 
Schaakbord 

Het schaakbord op de speelplaats van de groepen 3-8 wordt een dezer dagen 
voorzien van de figuren, die erop thuis horen. Als zij gevuld zijn met zand, zodat 

zij verplaatsbaar zijn, maar wel blijven staan, kan het spel gespeeld worden. We 
hopen dat de “denk-knappe”, “redeneer-knappe” kinderen zo ook hun vertier 
hebben tijdens het speelkwartier.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:m.snik@ggdhvb.nl
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Knappe koppen ateliers 

Binnenkort gaan we weer starten met de Knappe Koppen Ateliers.  
Hierbij werken de groepen 2/3, 4/5 en 6/7/8 samen en gaan ze aan slag met 
activiteiten die aansluiten bij Meervoudige Intelligentie.  

 
De voorbereidingen zijn in 

volle gang. U wordt via de 
mail op de hoogte gehouden 
door de desbetreffende 

leerkracht.  
 

“Het gaat er niet om hoe 
intelligent je bent, maar 

om hoe je intelligent 
bent”.  
 

De ene intelligentie zal  bij de 
één sterker ontwikkeld zijn 

dan bij de ander, maar een 
ieder beschikt over de acht 
intelligenties. 

Dit geldt ook voor de 
kinderen. Ieder kind is “slim” 

en knap, alleen op 
verschillende gebieden. Ieder 
kind leert op zijn eigen 

manier. Het ene kind leert 
tellen door een liedje te 

zingen (muziekknap) en de 
ander door het visueel te  
maken (beeldknap). Het ene 

kind kan enorm uitblinken in rekenen en wiskunde, maar zal minder presteren in 
taal. Een ander kind kan heel goed knutselen en tekenen, is heel handig of 

creatief, maar heeft meer moeite met de theorie. 
 

Lees verder… 
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Fitkids bij Fysiocare Waalwijk 

Een aantal jaar geleden is Fysiocare Waalwijk gestart met het project FITKIDS. 
Dit is een speciaal beweegprogramma dat Stichting FITKIDS heeft opgezet voor 

kinderen met een chronische ziekte, lichamelijke (zoals overgewicht of astma 
etc) of verstandelijke beperking (bijvoorbeeld het syndroom van down) of 
gedragsproblematiek (zoals ADHD of PDD-NOS etc).  

 

 
 
 

Zij kunnen onder professionele begeleiding in groepsverband trainen en bewegen 
in een sportieve en stimulerende omgeving, waarbij het plezier bij bewegen 

voorop staat! Dit project wordt begeleid door een (kinder)fysiotherapeut en een 
sportinstructeur. 
Denkt u dat FITKIDS iets is voor uw kind of zou u graag wat meer informatie 

willen? Dan kunt u contact op nemen met: Fysiocare Waalwijk, telefoonnummer: 
0416-334680. Contactpersoon: Ilse van den Bosch 

 
 

 
 
Kinderboekenweek: Feest! 

Kom je ook? 

Met de 60ste Kinderboekenweek vieren we het Kinderboek. En hoe kan dat beter 

in een jubeljaar dan het vieren zelf centraal te stellen, met het motto Feest!  
In elke vestiging van de Bibliotheek Midden-Brabant is er wel wat te doen. 
 

 
Wat is er te doen in de Bibliotheek Waalwijk? 

 
 
Boekbeest en Boekfeest - Rian Visser en Jogchem Jalink  

met een speciaal Kinderboekenweekprogramma voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 

Vrijdag 3 oktober 16.00-17.00 uur 

Gratis toegang, wel toegangskaartjes nodig 

 

Kinderboekenschrijfster Rian Visser en poppenspeler Jogchem Jalink nemen twee 

poppen mee: Boekbeest en Feestbeest. Boekbeest wil rustig lezen en Feestbeest 

wil feesten. Gaat dat wel samen? Maakt Feestbeest niet teveel lawaai?  

Boekbeest en Feestbeest krijgen ruzie maar dan bedenken ze een feest wat ze 

wel samen kunnen vieren: een boekenfeest. Op het boekenfeest komen heel veel 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eKzCM8kuVGMm0M&tbnid=ia9PuossGsxW9M:&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2FFysiocareBergeijk%2Finfo&ei=MyIZVIC2AoPoPM_sgYgI&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNHRDz2KyjN5UUMXZv-EcIlMPuMl9w&ust=1411019688766391
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kinderboekenfiguren langs. Alle kinderen mogen meehelpen om er een mooi 

feest van te maken. Ze maken een boekenslinger, uitnodigingskaarten en doen 

leuke boekenspelletjes. 

 

Rian Visser is kinderboekschrijfster, grafisch vormgever en uitgever. Zij heeft 

ruim 70 kinderboeken op haar naam staan voor kinderen van 2 tot 12 jaar en 

schrijft regelmatig voor Sesamstraat en diverse kindertijdschriften, zoals de 

verhalen van Appie en opa en Beer en Bever. 

 

Leeftijd: 4 t/m 7 jaar. 

 

Kaartjes verkrijgbaar in de bibliotheek of bestellen via 

het speciale formulier op 

www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek  

 

Leesfeest met RiKCy, de mascotte van RKC 

Zaterdag 11 oktober 14.00-15.00 uur, gratis toegang 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek vieren we in de 

Bibliotheek Waalwijk een gezellig leesfeest met RiKCy, de 

mascotte van RKC met voorlezen met RiKCy en op de 

foto met RiKCy. 

 

Kijk op www.bibliotheekmb.nl voor meer informatie.  
Benieuwd naar het volledige programma van Bibliotheek 

Midden-Brabant? Haal het speciale programmaboekje in 
de bieb of kijk op 

www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek. 
 

 

 
 

 

 

http://www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek
http://www.bibliotheekmb.nl/
http://www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek
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Typecursus Pica Typen 

 
 

700VZoetermeerP 

 

 

Postzegel 
niet nodig 
2700vb10259 

Of vraag informatie aa 



[Geef tekst op] 
 

25 september 2014 
Jaargang 10, nummer 2 
Schooljaar 2014-2015 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 

 
 

Dag allemaal! 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 16 oktober 2014 


