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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 

 

Jarigen 
 

MAART     Groep 
25   Thijs Buijs   8 
26   Stef Michaël  2A 

31   Fabian Klijn   3 
 

APRIL     Groep 

2   Julia Bosman  2A 
8   Julian Keijzers  7 

10   Boris van Boxtel  8 
10   Florian Elbersen  6 
10   Hjalmar Sars  2B 

12   Floor Aerts   6 
 

 
 
 

 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

28 maart 2de paasdag, alle kinderen vrij 

11 april t/m 15 

april 

Verkeersweek 

 
 

Brussel 
 

 
Elke groep heeft de woensdagochtend aandacht besteed 
aan de aanslagen in Brussel. Het kwam uit de kinderen zelf 

of werd even aangetipt door de leerkrachten. 
Hoe ziet onze wereld eruit? 

Wat gebeurt er? 
En waarom? 
 

 
 

Jeroen Bosch 

 

Ter ere van het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch presenteert Het 
Noordbrabants Museum de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch - Visioenen van 

een genie’, van 13 feb t/m 8 mei 2016. Eenmalig keert het grootste deel van zijn 
oeuvre terug naar zijn stad ’s-Hertogenbosch. 

Wist u dat? 
Jheronimus Bosch werd geboren als Jheronimus 
van Aken, de derde zoon van schilder Anthonis 
van Aken. Zijn roepnaam was Joen of Jeroen. De 

Van Akens vormden een toonaangevende 
Bossche schildersfamilie. Veel familieleden waren 

schilder. 
 
Wat een kunst. Daar gaan groep 5 en 6 dinsdag 

29 maart naar toe. Fantastisch. Veel plezier. 

 

Kanjertraining 
De kanjerlessen zijn boeiend en leerzaam. De kinderen kunnen haarfijn uitleggen 

wat de kleur van een pet inhoudt. De witte pet is de pet van de kanjer. De kanjer 
is niet bang, speelt niet de baas, kwetst geen andere kinderen. De kanjer voelt 
zich veilig, komt voor zichzelf en andere kinderen op, is behulpzaam en aardig. 

Heel veel van deze kanjers zitten op Meerdijkschool. Tijdens de kanjerlessen 
worden de sociale vaardigheden getraind. 

Uit de tevredenheidspeiling van leerlingen kwam naar voren dat de  
kinderen zich veilig voelen op school en dat zij het fijn vinden dat zij op 
Meerdijkschool zitten. 
 
 

 



[Geef tekst op] 
 

24 maart 2016 
Jaargang 11, nummer 9 
Schooljaar 2015-2016 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Tevredenheidspeilingen 
 
De tevredenheidspeilingen zijn afgenomen bij leerlingen, 

ouders en personeel. De resultaten zijn geanalyseerd en 
u bent positief over school. Op een 4 puntenschaal 

scoort u 3.8 bij de vraag ‘ouders spreken positief over 
school’. De veiligheid voor uw kind scoort 3.7  
 

 
Nog een paar hoog scorende items zijn: 

Ouders voelen zich welkom op school; 3.8 
Ouders voelen zich serieus genomen; 3.7 
Ouders vinden de informatie van school begrijpelijk; 3.8 

Kinderen hebben het naar hun zin in de groep; 3.8 
Kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht; 3.7 

Het is fijn, dat er vertrouwen, openheid, waardering is. Natuurlijk zijn er uit de 
tevredenheidspeiling ook leerpunten of signalen te halen. 
Waar u niet tevreden over bent, is de huisvesting. 

Netheid en hygiëne scoort 2.7 en sfeer en inrichting 2.9 Deze items scoren ook 
laag bij de andere twee peilingen. 

We zijn in onderhandeling over aanpassingen in het gebouw, maar de 
onderhandelingen vertragen zodra de financiën in beeld komen. Wie betaalt wat 
en wat is er mogelijk. Bovenaan het lijstje staat nog steeds de renovatie van de 

toiletgroepen. 
Dan zijn de scores op verschillende vragen wel voldoende, maar in combinatie 

met de opmerkingen, die u ook kon plaatsen, willen we proberen u meer inzicht 
te geven in het onderwijs op school. Social media is een item dat meer aandacht 
moet krijgen. Hoe leren we kinderen goed om te gaan met social media? 

Er is dus nog werk aan de winkel. 
 

Wij danken de 51 respondenten voor hun inbreng. 

 

Wist u dat? 
De ouderraad bezig is met het innen van de ouderbijdrage? 

De penningmeester schrijft: 
Op donderdag 10 maart jl. hebben alle ouders een brief ontvangen met het verzoek om de 
ouderbijdrage 2015/2016 voor 1 april a.s. te voldoen. 
Veel ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage al voldaan, waarvoor dank. 
Voor de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, sturen wij dit bericht als 
reminder. 
Het wordt erg op prijs gesteld als alle ouderbijdragen voor 1 april a.s. zijn voldaan. 
  
Met dank namens de penningmeester van de Ouderraad.  
  

De ouderbijdrage van €30,- is bedoeld voor het bekostigen van allerlei 

activiteiten zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, 
Verkeersweek, Koningsdag et cetera.  

De inning van de ouderbijdrage zal het volgend schooljaar vroeger plaatsvinden, 
direct na de jaarvergadering van de ouderraad in oktober. 
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Personeel 
Juffrouw Tilly is weer begonnen. En ze geniet ervan.  
Juffrouw Ilse werkt op maandag, woensdag en vrijdag in groep 1-2a en juffrouw 

Tilly op dinsdag en donderdag. 
  

Nieuwe kinderen 
In de kleuterklassen stromen Nick Wever, Bart van Bladel en Jolie Timmer de 

komende weken in. Wij heten hen van harte welkom en wensen hen een prettige 
schooltijd! 

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Mad Science is geweest. De kinderen hebben genoten van de show ‘wetenschap 

& techniek’ op Meerdijk. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven 
voor de naschoolse cursus via http://nederland.madscience.org 

Inschrijftermijn loopt tot en met: 28-3-2016 
Deelname kost € 64,99 per kind.  
Er hebben zich inmiddels al 18 kinderen aangemeld. 

De naschoolse cursus start op maandag 11 april. 
De activiteiten vinden plaats op school om 15.15 uur tot 16.15 uur. 

Data van de cursus: 
 Maandag 11-04-2016 
 Maandag 18-04-2016 

 Maandag 09-05-2016 
 Maandag 23-05-2016 

 Maandag 30-05-2016 
 Maandag 06-06-2016 

 

Lentekriebels 
 

 
 

 
 
 

De week van de lentekriebels is weer voorbij, In de klassen is aandacht besteed 
aan relaties en seksualiteit. De lessen dragen er aan bij dat kinderen een 

positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van 
relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er 
ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze 

eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele 
vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over 

lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, 
liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle 
groepen. Toch is het wennen voor leerling, leerkracht en ouder/verzorger. Elk 

jaar stellen we ons aanbod bij en proberen we in te spelen op de geluiden uit 
de groep. En heus, we leren elk jaar weer hoe verschillend kinderen, ouders 

omgaan met relaties en seksualiteit. Soms verrassen de opmerkingen en 
verhalen vanuit de kinderen ons en proberen we het te kanaliseren, zodat 

iedereen zich prettig voelt. Wij leggen graag het accent op relaties. Vanuit de 
praktijk goed bespreekbaar in elke groep. 

 

http://nederland.madscience.org/
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Palmpasen 
Wat een mooi initiatief. De groepen 1 tot en met 4 zijn op bezoek geweest bij de 

Blyde Inkomste. De bejaarde medemens werd getrakteerd op een muzikaal 
festijn. Tevens kregen ze een zelfgemaakt paasmandje aangeboden met fruit en 

lekkernijen geheel verzorgd door de leerlingen uit groep 1 tot en met 4. 
 

 
 

Paasontbijt  
Vanmorgen heeft het paasontbijt plaatsgevonden. Het is werkelijk zo sfeervol. 
Jong en oud geniet van het gezamenlijk starten van de dag met een keurig 

verzorgd ontbijt door de ouderraad. 

                        

Stagiaires 
We werken het gehele jaar door met stagiaires van allerlei opleidingen en 

scholen. De komende weken komen leerlingen uit het voortgezet onderwijs  
bij ons stage lopen. Zij zullen ook de helpende hand uitsteken.  
Van de SGM de Overlaat komen van 11 april tot en met 22 april: 

Nikoleta Mrozek 
Rosalie Vrehe 

Naomi van Oversteeg 
Sam van Turnhout 
Van de Walewyc-mavo komen van 5 april tot en met 8 april twee leerlingen: 

Nikki Brouwers en een medeleerling 

 

Verkeersweek 11 t/m 15 april 
 

Nog even en we gaan weer starten met onze jaarlijkse 
verkeersweek. Deze keer gaan alle kinderen verkeersactiviteiten 
uitvoeren met het project Pleintje verkeer. Onze speelplaats wordt 

één grote verkeerstuin met echte verkeerslichten, een zebrapad, 
een rotonde en nog veel meer! 

 
 

Op maandag 4 april worden de fietsen van de kinderen van groep 7 
en 8 door de wijkagent gekeurd. 
Zo kan groep 7 veilig deelnemen aan het verkeersexamen en groep 8 straks 

veilig naar het kampterrein vertrekken. 
 

Voor het fietsbehendigheids- en het verkeersparcours heeft uw kind zijn/haar 
fiets nodig. Op het schema kunt u zien op welk tijdstip dit is.  
De meegenomen fietsen kunnen geplaatst worden buiten het hek  

van de speelplaats voor de ramen van de groepen 5 t/m 8 (op slot).  
 

De activiteiten gaan ook door bij slecht weer. Mocht het nodig zijn,  
kunt u dan voor regenkleding zorgen voor uw kind(eren)? 
 

Wij hopen op leuke, leerzame dagen met veel goed weer! 
 

Met vriendelijke groeten, 
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De verkeerscommissie 
 

 
 
 

 
 

 

Overzicht van de geplande activiteiten: 
 

Datum Groep Tijdstip Activiteit 
Maandag 
4 april 

7 en 8 ‘s morgens Fietskeuring door de wijkagent 

Dinsdag 
5 april 

7 en 8  Hele dag Stepclinic  

Donderdag
7 april  

7  Landelijk theoretisch verkeersexamen 

 

Datum Groep Tijdstip Activiteit       Pleintje Verkeer 

Maandag 

11 april 

 

5 t/m 8 

 

‘s morgens  Fietsbehendigheidsparours 

 

 8  Bandenplakworkshop 

 

 

Dinsdag 

12 april 

                     Pleintje Verkeer 

3 t/m 6 ‘s morgens Verkeersparcours 

1-2 en 8 ‘s middags Verkeersparcours 

7  Praktisch Verkeersexamen 

 Kinderen nemen hun fiets mee! 

 

 

Datum  Groep Tijdstip  Activiteit  

Donderdag 

14 april 

7 en 8 ‘s morgens Dode hoek project 

VVN (Veilig Verkeer Nederland) 

 

1 t/m 6 -  Dode hoekproject 

 

    

 

Woensdag 

en vrijdag  

Zijn er geen activiteiten 

 

 



[Geef tekst op] 
 

24 maart 2016 
Jaargang 11, nummer 9 
Schooljaar 2015-2016 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

De groepen 1 t/m 4 gaan ook nog een verkeerscircuit rijden met 

verkeersmaterialen uit het Pleinpakket dat op school aanwezig is. U ontvangt  
hierover nog informatie van de groepsleerkrachten. 

 
 
 

 
 

 
 

Nieuws over duurzaam, betekenisvol onderwijs 

Op 14 april woont het kernteam van Autopoiesis; perspectief op duurzaam, 
betekenisvol onderwijs weer een bijeenkomst bij. Daar wisselen de deelnemers 

van 5 scholen hun ervaringen uit. 
Wij zijn bezig geweest met het uitproberen van de visuele hulpmiddelen; 
gebeurtenissenketting, gedragspatronengrafiek, relatiecirkel en causale lussen. 

Daarnaast hebben we reflectiemiddelen uitgeprobeerd met succes. 
De kinderen staan centraal en kunnen hun mening geven over onderwijs en hun 

eigen ontwikkeling.  
 

Vrolijk Pasen 
Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen. Maandag 2de Paasdag zijn alle kinderen 
vrij. Tot dinsdag 29 maart! 

 

 
 

 
 

 

 

 

Volgende tussenbeide: 14 april 2015 


