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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 

 

30 augustus Alle kinderen middag vrij 

6 september Takkenhoedjes bij de Roestelberg voor groep 1/2 

Alle kinderen middag vrij 

11 september Leerrijkdag! Alle kinderen vrij 

Jantje Beton 

12 september GGD spreekuur 12.00 – 14.00  

13 september Alle kinderen middag vrij 

17 september Prinsjesdag 

20 september De hele dag school voor groep 1 t/m 8 

 
 

Jarigen 
 

19 augustus Dean Peet groep 1 

19 augustus Lieke Nannes  groep 8 

25 augustus Quint van Tiggelen groep 2 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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30 augustus Thomas van Tiggelen groep 4 

2 september Stan van Tiggelen groep 6 

8 september Puk Treffers groep 4 

9 september Faye Schapendonk groep 1 

9 september Okke Labout groep 8 

11 september Fabienne van Gool groep 2 

14 september Tobin van Poederooijen groep 4 

15 september Lars Mol groep 6 

18 september Emily de Groot groep 2 

 
 
 
 
 
 
 

De scholen zijn weer begonnen! Ook op basisschool Meerdijk hebben de kinderen 

over hun vakantieverhalen verteld en zit iedereen weer fris en fruitig in de 
schoolbanken. We gaan een schooljaar tegemoet waarin ons weer veel te 

wachten staat.  
 

Na de zomervakantie zijn er een aantal 
nieuwe leerlingen gestart.  
Groep 1/2A: Dean, Roos, Milo en Noud   

Groep 1/2B: Bo, Isabel, Mateja en Fabian 
Groep 3: Sverre, Bendt en Abe 

Groep 4: Pien 
Groep 5: Janne, Siep en Pepijn 
Groep 6: Bodile 

Groep 7: Marieke, Tess, Jules en Merijn 
 

Welkom op onze school. Wij hopen dat jullie 
hier een leerzame en fijne tijd gaan beleven.  
 

 
Takkenhoedjes 

Op vrijdagochtend 6 september doen de kleuters mee met Takkenhoedjes! Een 
uitstapje naar de Drunense Duinen. Het is belangrijk dat de kinderen lekker 
zittende kleding dragen. Uiteraard hopen we op mooi weer, maar regenkleding 

en laarzen kunnen noodzakelijk zijn.  
 

Ouderinformatieavond 
De jaarlijkse ouderinformatieavond, waarbij alle leerkrachten informatie geven 
over het reilen en zeilen in de groep, zit erop. De nieuwe brochures zijn digitaal 

per groep te vinden op de site (www.meerdijk.nl). Mochten er toch nog vragen of 
onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd even contact opnemen bij de 

desbetreffende leerkracht.  
 
Klassenouders 

http://www.meerdijk.nl/
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De klassenouders zijn nog niet allemaal bekend. En er kunnen toch nog 

verschuivingen plaatsvinden. Zodra de lijst compleet is, zetten we dit op de 
website. De klassenouders zijn de rechterhand van de leerkracht en helpen mee 

met het organiseren van activiteiten binnen en buiten de klas.  
Groep 1/2A: mevr. van Boxtel (Sam), mevr. Verlee (Isa), mevr. v/d Ven (Roos) 
Groep 1/2B: mevr. Aalbers (Darrell), mevr. v/d Broek (Fleur) 

Groep 3: nog niet bekend. 
Groep 4: nog niet bekend. 

Groep 5: nog niet bekend. 
Groep 6: nog niet bekend. 
Groep 7: mevr. Schoonbrood (Merle) 

Groep 8: mevr. van de Mierden (Kyle)  
 

Leerrijkdag! 
Zoals al eerder aangegeven is er op woensdag 11 september voor de 
leerkrachten een leerrijkdag. Alle kinderen zijn die dag vrij.  

 
Alle personeelsleden van Leerrijk volgen de scholing met betrekking tot het 

instrument ZIEN voor de sociale emotionele ontwikkeling.  

Met sociaal emotionele ontwikkeling bedoelen we de ontwikkeling van het samenleven 

met anderen (sociaal) en het om kunnen gaan met eigen en andermans gevoelens 

(emotioneel). Mensen ontwikkelen zich sterk op sociaal emotioneel gebied van hun 1e tot 

hun 20e levensjaar. Tijdens de schooltijd ontwikkelen kinderen zich dus tot een sociaal 

wezen, dat op een fijne manier met zichzelf en anderen om kan gaan. Er zijn drie 

leerlijnen:  

 Zelfvertrouwen en weerbaarheid, 

 Gevoelens van jezelf en anderen 

 Sociale vaardigheden 

Een belangrijk onderdeel van een goede sociaal emotionele ontwikkeling is afhankelijk 

van het klimaat in de klas. Samen moeten we ervoor zorgen dat de klas een plek is waar 

de leerlingen zich thuis voelen. De kinderen zijn op hun gemak, voelen zich 

geaccepteerd, durven zichzelf te zijn en hebben vertrouwen in anderen en zichzelf.  

 

LUIZENOUDERS GEVRAAGD!!!!! 
Met het verlaten van groep 8 gaan we niet alleen de leerlingen, maar ook een 

aantal zeer gewaardeerde luizenmoeders missen.  Daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe luizenouders.  
Dit schooljaar willen we graag de luizencontrole iets 

anders gaan organiseren. We vragen daarom in 
iedere klas 2 ouders, die na iedere vakantie op 

maandag of woensdag (en bij eventuele 
nacontrole), de klas van hun zoon of dochter zou 
willen controleren op hoofdluis.  

Uiteraard krijgt u daarbij hulp van iemand van 
het huidige luizenteam. 

U controleert dus alleen de klas waar uw eigen kind 
in zit.Er is altijd een coördinator aanwezig om in het 
begin mee te helpen en ondersteuning te bieden. 
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Als u zich wilt opgeven kunt u dat doen door een mail te sturen naar: 

schoonbrood.familie@zonnet.nl 
Of te bellen, sms-en of whats-appen naar : 06-29046045 

 
Alvast heel erg bedankt! 
Namens het luizenteam, 

Esther Schoonbrood. 
 

Stichting aMEESing Mees 
De afgelopen weken is er aandacht besteed aan stichting aMEESing Mees. Mees, 
een driejarig jongentje uit Waalwijk, met een zeer zeldzame vorm van 

kinderkanker. Door deel te nemen aan de naamstickeractie heeft u een bijdrage 
kunnen leveren aan het bekostigen van de reis naar Amerika die nodig is voor de 

vervolgbehandelingen van Mees. Kijk voor meer informatie op 
www.ameesingmees.nl.  
                                                                                                

Jantje Beton 
Jantje Beton wil dat kinderen veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in 

hun eigen buurt. Alle projecten zijn hierop gericht. Ieder jaar verkopen zo’n 
100.000 leerlingen Jantje Beton loten aan familie, buren of vrienden. Van ieder 

verkocht lot gaat er 1 euro naar de school en 1 euro naar Jantje Beton. Ook wij 
als school doen hier dit jaar aan mee.   
 

De verkoopperiode vindt plaats van 11 t/m 25 september 
2013. Alle kinderen krijgen een lotenboekje mee naar huis 

met daarin 10 loten. Deze loten kunnen de kinderen dan 
voor 2 euro per stuk verkopen aan familie, buren en/of 
vrienden. Aan het einde van de verkoopperiode leveren de 

kinderen hun (bijna) lege lotenboekje en het geld in de 
envelop in bij hun juf/meester.  

 
Door mee te doen halen we als school  geld op om het 

schoolplein op te knappen. Denk dan aan een nieuwe fietsenstalling en 

schommels voor groep 1/2. Ook steunen we Jantje Beton: dankzij de opbrengst 
van de loterij kunnen wij samen met kinderen nog meer speelplekken 

verbeteren. 
 
Tandartsbezoeken 

Wij willen u vragen tandartsafspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te 
plannen. Hierdoor mist uw zoon/dochter zo weinig mogelijk van de lessen.  

 
Nieuw nummer? 
Heeft u een nieuw telefoonnummer of is er iets anders wat aangepast moet 

worden in het adressenbestand? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
directie@meerdijk.nl.  

 
 
 

 
 

 
 

mailto:schoonbrood.familie@zonnet.nl
http://www.ameesingmees.nl/
mailto:directie@meerdijk.nl
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Knappe koppen ateliers 

Na de herfstvakantie gaan we starten 
met de knappe koppen ateliers, welke al 

bekend zijn bij de ouders van groep 2 
t/m 5. Kinderen gaan aan de slag met 
een activiteit die aansluit  bij de 

verschillende vormen van Meervoudige 
Intelligentie. 

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

bent”.  
 

Dit zijn de woorden van Howard Gardner. 
Hij heeft een theorie ontwikkeld die er 
vanuit gaat dat ieder mens over acht 

verschillende intelligenties beschikt.  
 

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. 

 
Groep 2 gaat samenwerken met groep 3 en groep 4 gaat samenwerken met 

groep 5. Voor hen zal het knappe koppen ateliers op woensdagochtend 
plaatsvinden. Ook gaat groep 6, 7 en 8 dit jaar starten met de ateliers. Voor 

deze groepen wordt dit op vrijdagmiddag ingeroosterd.  
 
De data zijn al bekend.  

groep 2/3 groep 4/5 groep 6/7/8 

woe 30 okt woe 13 nov vr 15 nov 

woe 27 nov woe 11 dec vr 13 dec 

woe 15 jan woe 29 jan vr 17 jan 

woe 12 febr woe 19 mrt vr 31 jan 

woe 2 apr woe 9 apr vr 14 febr 

 

Binnenkort ontvangt u een brief met de vraag deze ateliers mee te begeleiden. U 
geeft zich alleen op voor de groep waarin uw zoon/dochter zit. Om de ateliers te 

laten slagen, hopen wij op zoveel mogelijk hulp. U helpt toch ook? 
 

De activiteiten  van het atelier groeperen we rondom deze acht intelligenties. Het 

thema is voor alle kinderen hetzelfde, maar wordt  op acht manieren benaderd : 
via taal, rekenen/redeneren, creativiteit, bewegen, groepsopdracht , muziek-

ritmiek,  individueel, in de natuur.  
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Informatiestroom 

Tijdens de informatieavond zijn heel wat flyers en folders uitgereikt. 
Wij hopen dat u goed op de hoogte blijft van alle activiteiten en aanbiedingen 

van de Gemeente Waalwijk en omgeving. 
Wij kunnen niet tegemoetkomen aan alle verenigingen en organisaties om hun 
flyers en brochures, nieuwsbrieven door te sturen. Mocht u toch bepaalde 

informatie missen, stel ons op de hoogte van welke organisatie, vereniging u 
informatie verwacht. 

 
Buitenschoolse Opvang 
Misschien heeft u het formulier al ingevuld? Wij willen namelijk weten wanneer, 

wie, waar naar toegaat na school. Als dat vaste dagen zijn, wordt dit genoteerd 
in een groepslijst en kunnen we alle kinderen veilig overdragen aan de juiste 

BSO. Heeft u geen vaste dagen dan vragen wij u dit te noteren op een formulier 
in de klas/bij de klas. Ook wijzigingen, die u met de BSO communiceert, kunt u 
doorgeven aan de leerkracht. 

Bij voorbaat dank. 
  

GGD 
Het volgende team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant is dit 

schooljaar aan onze school verbonden. Zoals u op de kalender heeft kunnen zien 
kunt u vrijblijvend bij Mariek van Snik, de jeugdverpleegkundige, op 12 
september binnenlopen tijdens het spreekuur.  

 

 
 
Zorgvuldig omgaan met materialen 
Wanneer er per ongeluk iets kapot gaat of het is versleten dan wordt het 

potlood, de bal, een liniaal etc. vervangen. Echter wanneer er materialen door 
onzorgvuldig, oneigenlijk gebruik kapot gaan, krijgt u een “echte” rekening van 

uw kind. Wij vragen u de onkosten door uw zoon of dochter zelf te laten betalen, 
zodat het zorgvuldig leren omgaan met materialen gestimuleerd wordt. 
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Project “brillen voor Afrika” 

Lions is een wereldwijd actieve organisatie van serviceclubs die zich tot doel stelt 
om zich in te zetten voor onze medemens, zowel in de eigen omgeving als 

daarbuiten. Het motto van Lions luidt “We Serve”.  Ook Lionsclub Waalwijk 
steunt jaarlijks een aantal initiatieven en doelen waarvan het merendeel lokaal of 
regionaal is. Er is echter ook aandacht voor de behoefte buiten de eigen regio en 

in dit kader bestaat er een reeds jaren lopend project dat zich richt op hulp in 
natura in de vorm van brillen voor Afrikaanse landen. Deze brillen zijn meestal 

gebruikt en worden, na inzameling, door Lions collega’s (voormalige opticiens en 
optisch specialisten) bij een gespecialiseerde 
Lionsclub in Frankrijk gecontroleerd, ingemeten 

en gerubriceerd. Andere Lions teams die 
bestaan uit oogartsen en optometristen, bieden 

vervolgens de brillen kosteloos aan inwoners 
van landen in Afrika aan, en zorgen er zo voor 
dat onze gebruikte brillen daar een tweede 

leven krijgen. Zo wordt er nagenoeg zonder 
kosten, effectief hulp geboden aan onze 

medemens in Afrika.  
 

In de loop van dit schooljaar wordt er dus ook 
op basisschool Meerdijk een brilleninzameling 
georganiseerd. Houd de berichtgeving daarom 

goed in de gaten.  
 

Spetterende zwemactie 
Vandaag krijgt uw zoon/dochter een kortingsbon mee naar huis voor het 
vrijzwemmen in zwembad Olympia. Deze korting geldt van 1 september tot en 

met 31 december 2013.  
 

Kinderuniversiteit 
Zes keer per schooljaar organiseren Tilburg University en de Technische 

Universiteit Eindhoven de Kinderuniversiteit. Dit zijn leerzame en leuke colleges 
speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. De colleges 

worden gegeven door professoren van de universiteit die je 
kennis laten maken met wetenschap. 

In het schooljaar 2013-2014 staan opnieuw zes colleges 
gepland. Drie hiervan vinden plaats op de campus van Tilburg 
University en drie op de Technische Universiteit van 
Eindhoven.  

Kijk voor meer informatie en inschrijven 

op:http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-
scholieren/kinderuniversiteit/  

 

http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/kinderuniversiteit/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/kinderuniversiteit/
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Bewegen is leren, leren is bewegen 

In het nieuwe schooljaar starten er weer MRT-trainingen!  
De overgang naar een hogere groep, verloopt voor sommige kinderen niet 

zonder slag of stoten. Problemen met structuur en aandacht, slecht handschrift, 
moeite met lezen, lastig kunnen automatiseren met taal of rekenen of een traag 
werktempo. Belemmeringen die ervoor zorgen dat het kind zich niet optimaal 

kan ontwikkelen.  

 

Problemen met de motoriek hebben een grote invloed op de totale ontwikkeling 
van het kind. In mijn training richt ik me op het op het brein, namelijk de 

samenwerking van de hersenhelften en zet ik de motoriek in om dit te 
bewerkstelligen. Hierdoor is het kind beter in staat om te bewegen én te leren. 

Dit heeft ook effect op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, doordat 
het zelfvertrouwen groeit en het vertrouwen krijgt in leerprestaties.  

Neem gerust contact op voor meer informatie! 

Groepsscreening  
De ervaring leert inmiddels dat een groepsscreening zeer positief bijdraagt aan 
een vroegtijdige signalering van leerlingen die belemmeringen ondervinden in 
hun ontwikkeling. Door gericht te screenen op een aantal belangrijke 

vaardigheden, die nodig zijn om bepaalde leervakken eigen te maken, kan in 
beeld worden gebracht welke leerlingen baat hebben bij ondersteuning. Ook tips 

en handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten zullen vanaf nu onderdeel zijn 
van de groepsscreening 

***NIEUW***  Schrijftraining 

Als een kind een slordig of onleesbaar handschrift heeft, kan het belemmerd 

worden in het leerproces. Hun energie gaat namelijk uit naar het schrijven en 

minder naar de inhoud, bv spelling.  Zij raken hierdoor gedemotiveerd, krijgen 

pijnklachten en verliezen alle plezier in het schrijven. In dit individuele 

trainingsprogramma wordt gewerkt aan grafo-motorische handschriftverbetering. 

Uitgangspunt is aandacht voor letterkennis en lettervormgevingskennis. Er 

worden belangrijke handschriftregels geleerd en praktische tips gegeven om het 

handschrift te verbeteren. 

Wat is het doel van de schrijftraining? 

Het doel kan uiteenlopen van het bewerkstelligen van een leesbaar handschrift 
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tot het verminderen van pijnklachten, maar ook het plezier in het schrijven weer 

terug te winnen.  

Voor wie? 

De schrijftraining is geschikt voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.  

 

Werkwijze 

Naar aanleiding van de hulpvraag wordt er een grafomotorische test en de B.H.K. 

(Beoordeling Handschrift Kinderen) afgenomen om het schrijfprobleem vast te 

stellen. Tevens wordt er een zorgvuldige observatie uitgevoerd ter beoordeling 

van de schrijfhouding en het meubilair op school. Het kind krijgt wekelijks een 

half uur individuele schrijfles op school. De duur van de schrijftraining ligt op een 

gemiddelde van zes weken. 

Oefenprogramma MRT voor 12 weken 
In samenwerking met een oefentherapeut Cesar en collega MRT-er, heb ik een 

gericht oefenprogramma, inclusief leerdoelen, van 12 weken samengesteld, dat 
je gemakkelijk kunt toepassen in de praktijk.  Er is een oefenprogramma gericht 
op kinderen uit groep 2 t/m 6 en groep 7 en 8. Het oefenprogramma is tevens 

voorzien van een uitgebreide observatielijst en spelsuggesties, welke diverse 
ontwikkelingsgebieden van de motoriek stimuleert.  

Angelique Otterspeer 

Motorisch Remedial Teacher  

 

 

 

Judovereniging ASAHI Waalwijk 
Judo is voor de lichamelijke en geestelijke 

ontwikkeling van kinderen de meest complete 
sport die er bestaat. Bij judovereniging Asahi 

leren kinderen op de juiste manier te vallen. 
Geïnteresseerd? Neem eens een kijkje op: 
http://www.budo-asahi.nl/  

 

 

 

 

 

http://www.budo-asahi.nl/
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Groepsnieuws uit groep 1/2A 

Hallo allemaal! 
We zijn weer goed gestart in groep 1/2. Quint, Sam, Mathijs, Linde, Isa, Roos, 

Eline, Esmée en Trèse zijn de oudste kleuters van de groep. Dit schooljaar is er 
een oudste kleuter ingestroomd, namelijk Noud. We vinden het erg gezellig met 

nog een extra vriendje in de klas. We hebben al wel gemerkt dat het hard 
werken is als oudste kleuters, want we krijgen moeilijkere werkjes van de juf en 
leren zelfs al een beetje te schrijven. Gelukkig mogen we ook nog regelmatig in 

de bouwhoek, huishoek of vrij knutselen. Xavier, Wes, Tom, Rosalie, Fay en 
Fenna zijn de middengroepers. Wij zijn nu kikkertjes geworden en dus geen 

jongste kleuters meer. Wij kunnen heel goed met elkaar spelen en werken en we 
proberen een goed voorbeeld te zijn voor de kinderen die net op school zitten. 
Soms krijgen we een opdracht van de juf en soms mogen we zelf kiezen wat we 

gaan doen. Stijn, Milo, Roos en Dean zijn de jongste kleuters van de groep, maar 
wij zijn niet klein meer hoor. Wij zijn in de zomer 4 jaar geworden, dus voor ons 

gaat de basisschooltijd nu beginnen. Binnenkort komen er twee klasgenootjes 
bij, namelijk Faye en Luca! 

 

Jullie zijn vast benieuwd wat wij allemaal meemaken op school en doen in de 
klas. Zorg dan dat je regelmatig een kijkje neemt op de groepspagina van de 

site, want hier komen vaak nieuwe foto’s op te staan.  

Tot ziens en de groetjes van Raai en Flip! 
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Dag allemaal! 

 
 

 
 

 
 

 

Volgende tussenbeide: 19 september 2013 


