
[Geef tekst op] 
 

31 augustus 2017 
Jaargang 13, nummer 1 
Schooljaar 2017-2018 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

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 

11 september Ontruimingsoefening 

12 september  Informatieavond groep 3 en groep 8 

28 september  Takkenhoedjes voor de kleuters 

 
 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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


[Geef tekst op] 
 

31 augustus 2017 
Jaargang 13, nummer 1 
Schooljaar 2017-2018 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 

 
 

Dit is de eerste Tussenbeide van dit schooljaar. Deze nieuwsbrief wordt 
elke laatste donderdag van de maand verstuurd naar ouders/verzorgers. 

In het eerste deel van de Tussenbeide staat belangrijke informatie, denk 
aan inhoudelijke onderwerpen betreffende schoolontwikkeling, 
activiteiten etc. Wij willen u daarom vragen deze nieuwsbrief aandachtig 

te lezen en eventueel noodzakelijke data meteen te noteren in uw 
agenda. Het tweede deel van de tussenbeide bevat informatie die de 

school toegestuurd krijgt van buitenaf. Dit kan zijn van: de Gemeente 
Waalwijk, het Kunstencentrum, Sportverenigingen, aanbod Typecursus, 
Buurthuis, Olympiabad etc.  

 
Wij wensen u veel leesplezier toe.  
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Nieuwe leerlingen in september en oktober 

 
Robin Langeweg, Beer van Rijswijk, Saar Duquesnoij en Lukas Medel Espinoza 

stromen na hun 4de verjaardag in in groep 1-2a en b. 
Robin is 3 september jarig en Beer is 13 september jarig. 
Saar is 17 oktober jarig en Lukas is 29 oktober jarig. 

 
We heten de kleuters van harte welkom. 

 
Renovatie van de toiletgroepen 
 

De renovatie is in volle gang. Het sloopwerk is achter de rug en de opbouw is 
gestart. Het was even wennen om zonder de bekende toiletgroepen te starten.  

Maar de toiletunit, die op maandag 28 augustus geplaatst is, is direct in gebruik 
genomen door de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 en biedt voldoende 
ruimte voor zowel jongens als meisjes. 

De leerlingen van groep 1 tot en met 4 blijven op bekend terrein en gebruiken de 
toiletgroep van groep 1-2 en de personeelstoiletten. 

 
Werkzaamheden Gemeente Waalwijk 

 
Voor de school is Gemeente Waalwijk leidingen aan het vernieuwen. Helaas 
moesten de prachtige bomen wijken voor de aanleg van het systeem. 

De werkzaamheden zorgen voor veel werkverkeer, maar ook hier zien we elke 
dag vorderingen. Hopelijk kunnen we snel weer van de rust in de straat 

genieten. 
 
De eerste week 

 
Het is een week waarin we elkaar ontmoeten en verhalen uitwisselen. Naast het 

vertellen worden er kennismakingsspelletjes, teambouwers, klassenbouwers 
ingezet in het kader van groepsvorming. Er wordt thematisch gewerkt en 
gesnuffeld in de methodes. De leerlingen gaan op zoek naar wat ze allemaal al 

weten en kunnen en wat er nog te leren valt. 
Nieuwsgierigheid, leergierigheid wordt geprikkeld en we hopen op een 

enthousiast vervolg de komende weken. 
   
Interne contactpersonen 

 
De interne vertrouwenscontactpersonen, mevr. Maria Verharen en mevr. Nicole 

Lebens komen de eerste weken van het schooljaar in alle groepen om de 
praatplaat “ongewenst gedrag” te bespreken.  

Aan de hand van deze poster wordt het ongewenst gedrag op een veilige en 

prettige manier bespreekbaar gemaakt. Het kind beseft welke situaties het als 
niet fijn mag ervaren, het kind ziet dat ze hier iets tegen kunnen en mogen 
ondernemen en het kind ziet waar het hulp kan krijgen. 

Deze interventie zal bijdragen aan een positief leefklimaat in de groep. 

 
 

 



[Geef tekst op] 
 

31 augustus 2017 
Jaargang 13, nummer 1 
Schooljaar 2017-2018 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 

Regels en afspraken 
 

In de klassen wordt gewerkt aan de visualisatie van de principes “Zorg goed voor 
jezelf, voor de ander en de omgeving”. Samen een veilige omgeving creëren  is 
het uitgangspunt. Er worden afspraken gemaakt  over hoe de leerlingen samen 

willen  werken, spelen, leren en leven. 
 

Wij als team vinden het belangrijk om één lijn te trekken als het gaat om regels 
en afspraken. Denk aan: Hoe gaan we om met materiaal? Hoe functioneren we in 
en om het gebouw? Wat mag er getrakteerd worden? Wanneer vindt er een 

time-out plaats en hoe ziet dat eruit? We vinden het belangrijk dat u als 
ouder/verzorger ook op de hoogte bent van de regels en afspraken die op onze 

school gelden. Daarom hebben we er een opsomming van gemaakt en kunt u het 
lezen in het document ‘omgangs- en gedragsregels’dat als bijlage bij deze mail is 
verstuurd.  

 
 

BLINK Wereld 
 

Dit is de titel van de nieuwe methode voor 
wereldorientatie. De diverse vakgebieden 
worden in samenhang aangeboden. 

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, 
Gezond en Redzaam gedrag, 

Levensbeschouwing. BLINK Wereld 
belooft een ware ontdekkingstocht te 
worden waar het onderzoekend leren 

centraal staat. 
 

 
Nieuwe Leerkracht 

Juffrouw Marloes komt het team van Meerdijk versterken. Zij heeft 

jarenlang ervaring opgedaan in de bovenbouwgroepen bij 
basisschool De Vrijhoeve. Het lesgeven aan groep 8 heeft altijd haar 

voorkeur gehad  en wij zijn  blij dat zij  haar deskundigheid inzet ten 
behoeve van de oudste leerlingen. Wij wensen juffrouw Marloes veel 
succes en plezier en verwelkomen haar als vaste  

medewerker op basisschool Meerdijk. 
 

 

Takkenhoedjes 
Op donderdag 28 september nemen de kleuters van 
groep 1/2A en 1/2B deel aan een veldwerkprogramma, 

genaamd Takkenhoedjes. 
De kinderen gaan 'takken sjouwen, hutje bouwen, het 

gras horen groeien, berkenbomen zoeken, eiken die 
verstoppertje spelen, en de wind vangen met hun 
wangen ...' Bij dit programma hoort het sfeervolle 

prentenboek 'Bergen zand met hoedjes op' met versjes 
over en rondom de Loonse en Drunense Duinen. 
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Lees verder… 

 

 

 
 
 

 
Kids doe dag 
Op woensdag 6 september kunnen kinderen zich weer helemaal uitleven 

tijdens de jaarlijkse Kids Doe Dag in Kunstencentrum Waalwijk.  

Aanvang: 13.30 uur. Einde: 17.00 uur.  

Deze middag is voor kinderen van de basisschool die een kijkje willen nemen bij 
onze musical-, theater- of danslessen of een van de vele instrumenten willen 
uitproberen. Kom een kijkje nemen in onze nieuwe popschool! Ook nieuw is de 

workshop “Tracks& remix” en “Beeld & geluid” voor kinderen vanaf 7 jaar. Wil je 
liever tekenen, schilderen, timmeren, kleien of kijken wat draaien op de 

draaischijf is? Dat kan dan ook. Ontdek je talent en doe mee! 

Je kunt langs alle activiteiten in het Kunstencentrum met een speciale 

stempelkaart. Je doet de middag of een gedeelte van de middag mee aan allerlei 
leuke creatieve spelletjes waarvoor je stempels verzamelt. De kaart wordt op 

scholen uitgedeeld, maar is ook in het KCW te verkrijgen. Als de kaart vol is, 
hebben ze een ijsje verdiend. 

Er is informatie te krijgen over o.a. het vernieuwde cursusaanbod, de vele 
workshops en kinderfeestjes! Wist u trouwens dat alle proeflessen gratis zijn? 

Meld je voor een gratis proefles wel even aan via 
administratie@kunstencentrumwaalwijk.nl.  

Heb jij zin in een leuke DOE middag? En lust jij ook wel een ijsje? Kom dan op 

woensdag 6 september naar het Kunstencentrum aan de Irenestraat 3 in 
Waalwijk en doe mee.  
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Bericht van Squla 

Uw zoon/dochter krijgt van de leerkracht een envelop mee naar huis van Squla. 
Thuis oefenen leidt tot betere resultaten op school. Het pakket van Squla bevat 

daarom ook informatie voor ouders en een extra voordelig aanbod om Squla 
thuis te gebruiken. Via de kortingscode in de enveloppen kunt u tijdelijk extra 
korting krijgen. 

 
Dit najaar komt Squla met een reeks aan 21st-century-

skills-quizzen. Kinderen gaan op een leuke manier aan de 
slag met uiteenlopende sociale en online 
(studie)vaardigheden. Kijk voor meer informatie op: 

https://www.squla.nl/school  
 

 

Typecursus voor groep 5 t/m 8 
Elk kind behoort toetsenbordvaardig te zijn. Vooral nu. Op de basisschool en het 
voortgezet onderwijs worden er steeds meer digitale leermiddelen gebruikt.  

 
Het trainingsconcept van The House of Typing is ambitieus en innovatief en 

wordt in Nederland als de top van de typewereld gezien. Meer dan 500 
basisscholen in Nederland bieden de training samen met ons aan.  
 

Er is een afspraak gemaakt met ECO, 
The House of Typing, om een aanbod te 

doen aan onze leerlingen voor het doen 
van een typetraining. Als gevolg van 
deze afspraak is het bedrag dat de 

ouders van onze leerlingen betalen voor 
de training flink verlaagd.  

 
Uw zoon/dochter uit groep 5 t/m 8 
krijgt een brief mee naar huis. Hierin 

kunt u alle informatie nog eens rustig 
teruglezen.  

Op de achterzijde van de brief bevindt zich een aanmeldformulier. Dit 
aanmeldformulier kan tot en met dinsdag 12 september ingeleverd worden bij 
de leerkracht van uw kind.  

 
Even proberen? 

Ga naar www.thehouseoftyping.nl/ikwilhetproberen 
 
Let op: 

De begeleidende brief van ECO, The house of Typing, is opgesteld door het 
bedrijf zelf en voorzien van de naam van de directrice van de school. U zou 

kunnen concluderen dat de school deze cursus voor de helft betaalt. De school 
draagt niets bij, maar is blij dat ECO, The House of Typing u de typecursus voor 

€50,- aanbiedt. Er zijn meerdere aanbieders, maar de ervaringen met ECO, The 
House of Typing zijn goed en wij hopen dat wanneer uw zoon/dochter deelneemt 
het programma na 25 weken succesvol zal afsluiten.   

 
 

 

https://www.squla.nl/school
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Dag allemaal! 

 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 28 september 2017 


