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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 

11 maart Kanjertraining 
Alle kinderen vrij 

13 maart Kledinginzameling Reshare 

16 maart Aanmelden VO 

17 maart  Aanmelden VO 

18 maart Kanjertraining 
Alle kinderen vrij 

 

Jarigen 

02-03 Julian Callenfels 8 
02-03 Phileine Hulscher 4 
03-03 Fleur Boelens 6 

03-03 Gijs van 't Westeinde 2B 
07-03 Pien Vermeulen 5 

10-03 Fleur van den Broek 2B 
12-03 Wouter de Munnik 7 
13-03 Sophie Buijs 5 

 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Nieuwe leerling 
Noah Valentijn de Nood is na de Carnavalsvakantie ingestroomd in groep 

1/2B. Wij wensen hem een fijne en leerzame tijd op basisschool Meerdijk.  
 
Kanjertraining 

Zoals u in de vorige tussenbeide heeft gelezen volgen 
alle leerkracht op woensdag 11 maart en woensdag 18 

maart (en op woensdag 17 juni) een Kanjertraining. De 
kinderen zijn deze ochtenden vrij van school. Door het 
volgen van deze training zijn de leerkrachten bevoegd 

lessen te geven aan de kinderen met als doel de sfeer 
in de klas goed te houden of te verbeteren.  

Donderdagavond 26 maart vindt er een ouderavond 
plaats waar u meer informatie ontvangt over deze 
Kanjertraining.  

De Kanjertraining in het kort 
Kinderen zijn individuen; elk kind is uniek, maar het zijn ook groepsleden. Ze 
worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk. Het is 

belangrijk, dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar 
helpen.  

De kanjertraining is ervoor om kinderen handvatten te geven in sociale situaties. 
Tijdens de kanjertrainingen leren kinderen naar zichzelf en naar elkaar te kijken 
op een positieve manier. De aanpak van de kanjertraining is op de mens gericht. 

“Wees jezelf en doe de dingen die bij je horen”.  
Informatie kunt u vinden op de website: www.kanjertraining.nl  

 
Digitale rapport 
U heeft intussen kennisgemaakt met het digitale rapport. Na de kind- en 

oudergesprekken evalueren wij het werken en de omgang met het digitale 
rapport. Uw opmerkingen nemen wij mee in deze evaluatie. Heeft u nog op- of 

aanmerkingen, suggesties maak ze kenbaar via info@meerdijk.nl of het 
emailadres van de leerkracht(en). 
 

Autonomie 
Dit is één van de 5 kernwaarden van onze stichting, 

dus ook van Meerdijkschool. 
We onderzoeken deze kernwaarde met de leden van 
de Medezeggenschapsraad, de ouderraad, de 

leerlingenraad en het team. 
Autonomie is een begrip dat vaak gebruikt wordt, 

maar hoe zie je autonomie terug in de school, in de 
klas, bij uw zoon of dochter? 

Wilt u meepraten, meedenken? Mail uw ideeën, uw 
kennis m.b.t. het begrip autonomie naar info @ 
meerdijk.nl. Heeft u een mooi voorbeeld gezien bij 

uw eigen kind, laat het ons weten. Wij zijn heel 
nieuwsgierig.  

 
 

http://www.kanjertraining.nl/
mailto:info@meerdijk.nl
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Open avond bij het Moller 
Jip en Jules uit groep 8 zijn tijdens de open avond bij het Moller geweest en 

staan met onderstaand bericht en foto in Mollerinfo, een informatieblad van het 
Moller.  

 
In de vorige Mollerinfo hebben we geschreven over 
onze “verfrissende” aanwezigheid tijdens de open 

avond. En de pepermuntjes die we uitdeelden 
waren verfrissend. Maar er kon ook geraden 

worden hoeveel er in een tentoongestelde pot 
zaten met als prijs de complete pot aan 
pepermuntjes. In de vorige Mollerinfo stond 

vermeld dat Menno de pepermuntjespot had 
gewonnen met exact het juiste geraden aantal. 

Helaas heeft de ouderraad hem niet tijdig kunnen 
bereiken en is de prijs vervolgens uitgereikt aan 
Jip (links) die er qua geraden aantal het dichtst bij 

zat.Hij gaat deze delen met zijn klasgenoot Jules. 
Jip zit in groep 8 van de Meerdijkschool en heeft 

een broer op ‘het Moller’. Wij wensen de jongens 
veel plezier met alle pepermuntjes!  
 

 
 

 
Schoolvakanties 2015-2016 
Wij starten het schooljaar 2015-2016 op maandag 31 augustus 2015 en de 

laatste schooldag is 22 juli 2016. 
 

Vakanties: 
Herfstvakantie  26 oktober 2015 - 30 oktober 2015   

Kerstvakantie  21 december 2015- 01 januari 2016 
Voorjaarsvakantie  08 februari 2016 - 12 februari 2016 
Meivakantie   25 april 2016 - 06 mei 2016 

Zomervakantie  25 juli 2016  - 02-09-2016 
Vrije dagen   Pasen: 28 maart 2016 

    Pinksteren: 16 mei 2016 
 
Public Relations 

Sinds januari 2015 werken we op school met een PR commissie. 
Deze bestaat uit drie ouders. Mevr. D Madec, mevr. S van Haren en mevr. F. 

Aalbers. Deskundigen op het gebied van social media, communicatie en grafische 
vormgeving. Zij werken aan de naamsbekendheid van Meerdijkschool door 
artikelen over de activiteiten zoals Nationale Voorleesdagen, carnaval etc. in de 

kranten te laten plaatsen. En nu zijn zij hard aan het werk om een flyer, poster 
te ontwerpen waarmee we nieuwe ouders nieuwsgierig maken naar die school in 

het zuiden van Waalwijk. En het communicatieorgaan in het digitale tijdperk 
www.meerdijk.nl willen we graag informatiever, toegankelijker, attractiever en 
moderner maken voor nieuwe ouders en voor de huidige ouders.  

http://www.meerdijk.nl/
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CARNAVAL   
 

Opgerumt stoat netjes  

 
Het was een groot feest vrijdag 13 

februari. Heel veel kinderen ( en ouders 
natuurlijk) hadden hun best gedaan om zo  

origineel mogelijk verkleed op school te 
komen. Ook de carnavaleske acts, zeker 
het tonpraten van gr 7, waren een succes. 

Met Prins Floris en zijn gevolg hebben we 
een aantal keren de polonaise door de hele 

school ingezet. De Wolkse Prins Ruud en 
zijn gevolg en de band “de Bollekes” hadden daar profijt van. We hebben de 
Wolkse Prins met alle kinderen  in de polonaise naar de speelzaal gebracht. 

Tijdens de spelletjesmiddag was er een leuke, ontspannen sfeer. De 
nagellakshop en de tattooshop waren erg in trek bij de kinderen.  

Team van de Meerdijk wil de ouderraad en alle helpende ouders bedanken voor 
hun enthousiaste inzet. Want zonder ouderhulp krijgen wij zo’n  feest niet 
georganiseerd.  

Speciaal woordje van dank aan de familie Schapendonk en de familie de Hart. De 
worstenbroodjes waren een goede snack tijdens en lunch en dankzij de familie 

de Hart hebben we de boodschappen voor een Meerdijkprijsje bij de Jumbo 
Waalwijk mogen doen. 
 

Alaaf, op naar carnaval 2016. 
 

Schoolzwemtoernooi 
Het 18e schoolzwemtoernooi is weer succesvol verlopen. Ons school is 
vertegenwoordigd door Linde, Esmée, Faya, Eline, Elke, Emma en Sophie. 

Dames, jullie zijn kanjers en mogen trots zijn op deze mooie prestaties! 
Hieronder volgen de uitslagen van onze leerlingen. Alle uitslagen zijn terug te 

vinden op wzvwaalwijk.nl.  
 

Groep Naam Tijd BORST Tijd RUG 

3 Linde van Hulten 0:43,59 0:38,12 (3e prijs!!) 

 

3 Esmée Oudshoorn  0:47,19 

 

4 Faya Appels 0:33,12 0:37,29 

 

5 Eline van Veldhoven 0:52,57 0:29,43 (2e prijs!!) 

 

6 Elke van Hulten 0:28,10 0:27,81 

 

7 Emma van Hulten 0:19,73 (3e prijs!!) 0:24,13 (3e prijs!!) 

 

7 Sophie Boelens 0:24,72 0:26,08 
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De week van de Lentekriebels 
 

Van 16 tot en met 20 maart is de Week 
van de Lentekriebels. Deze is ontstaan om 
relationele en seksuele vorming in het 

basisonderwijs te stimuleren. In het project 
wordt relationele en seksuele vorming op 

een positieve en vrolijke manier onder de 
aandacht gebracht bij kinderen, scholen, 
leerkrachten en ouders. De school wordt 

hierin ondersteund door de regionale GGD.  
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het project. 

 
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig? 
 

Preseksuele ontwikkeling 
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele 

gevoelens, maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders 
dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen 

met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van 
geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. 
In de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke 

veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met 
grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.  

 
Basisschool: te vroeg? 
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind 

brengt daar per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming 
binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke 

veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, 
liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis 
waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op 

school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met 
onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders 

kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding. 
 
Activiteiten  

Van 16 tot en met 20 maart worden er in de groepen 1 t/m 8 lessen gegeven 
over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de 

belevingswereld van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van het lespakket 
‘Relaties en Seksualiteit’ bij de invulling van deze lessen.  
 

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer 
informatie over relationele en seksuele vorming en de 

Week van de Lentekriebels. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijk groet,  

Team bs. Meerdijk 
 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/
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   Kledinginzameling 

 

 

 

 

Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling. Doe mee en breng a.u.b. zoveel 
mogelijk kleding en schoenen naar de vrachtauto.  
 

 

Vrijdag 13 maart 2015 
 

U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 
uur inleveren op onderstaand adres: 

 

Basisschool Meerdijk 
Frans Halslaan 17 

Waalwijk 

 

 

Wat wordt er wel ingezameld? 
- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

 
Wat wordt er niet ingezameld? 

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed  
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een 

kringloopwinkel) 
 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de 
beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. 
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Lees verder… 

 
 
De Kunstclub van Kunstencentrum Waalwijk 
BSO maar dan anders 

 
Bent u op zoek naar een fijne en vertrouwde plek voor uw kind na school? Waar uw kind 
zichzelf kan zijn, zich cultureel kan ontwikkelen en verantwoord wordt opgevangen? Dan 
bent u bij de Kunstclub van het Kunstencentrum op het juiste adres. 
Bij de Kunstclub krijgen kinderen het hele schooljaar les in alle kunstdisciplines, zoals 
tekenen, keramiek, fotografie, theater, dans en muziek. Het aanbod wisselt per periode. 
Uniek aan de Kunstclub is dat de kinderen per taxibusje vanaf school naar het 
Kunstencentrum gaan, maar u kunt uw kind ook zelf naar het Kunstencentrum brengen. 
Alles is mogelijk in overleg. 
 
Hoe ziet zo´n middag er dan ongeveer 
uit voor uw kind. De docenten 
ontvangen de kinderen met een kopje 
thee of fris en een koekje. Daarna gaan 
ze aan de slag. Elke middag staan er 
twee disciplines op het programma (bv 
tekenen en muziek of dans en 
keramiek) en er is een korte pauze 
tussen de lessen door. Om 18.00 uur 
kunnen de kinderen door de ouders 
weer bij het Kunstencentrum 
opgehaald worden. Aan het einde van 
het schooljaar wordt er een 
theatervoorstelling gemaakt door alle 
kinderen voor ouders, familie en vriendjes en vriendinnetjes. Het decor is door de kinderen 
zelf bedacht en gemaakt en ook spelen zij zelf de voorstelling. Het is een prachtige afsluiting 
voor iedereen. 
De middagen zijn een feestje, maar wel leerzaam, volop expressie en begeleid door onze 
professionele kunstdocenten. Kinderen uit groep 3, 4 en 5 zijn op maandag- en 
donderdagmiddag van harte welkom. U kunt uw kind het gehele jaar aanmelden en er is 
plaats voor ongeveer 40 kinderen. 
Op onze website staat een leuk filmpje en is meer informatie te vinden over deze 
“naschoolse opvang, maar dan anders”:  www.kunstencentrumwaalwijk.nl 
Tot ziens in Kunstencentrum Waalwijk! 
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Het gezicht is je ‘woordenboek’ 
Non verbale signalen zijn te zien in ieders gezicht en laten zien hoe je je 

werkelijk voelt. Echter, wij zijn gericht op de verbale communicatie. Het 
oppikken van de non-verbale signalen van je kind maken dat je anders zult gaan 

reageren, eerder gaat handelen of ingrijpen. Je gaat het signaal achter de 
‘gewoon’ zien. 
 

Het doel  en resultaat van de workshop:  
Je maakt kennis met non-verbale signalen. Door hier mee te oefenen in de 

workshop, ben je in staat je eigen kind ‘beter te verstaan en te begrijpen’.  Je 
leert ook te zien wat er nu bijv. ónder het gedrag verborgen ligt. Daardoor kun je 
thuis gaan zien wat je kind écht voelt en denkt. Je gaat dan als vanzelf anders 

reageren. 
Je kind voelt zich gezien,  gehoord en begrepen. Hij heeft meer vertrouwen 

opgebouwd dat je hem begrijpt en zal zich makkelijker uiten. Jij zult je minder 
machteloos gaan voelen in het contact met je kind en de opvoeding. 
Leerkrachten zullen sneller begrijpen wat hun leerlingen voelen en bedoelen met 

hun gedrag. 
Leren zien wat een kind voelt: een kado voor jezelf en je kind of leerling! 

 
 
Interesse?  

Je bent van harte welkom 
en je kunt je inschrijven via: 

info@praktijk-infero.nl   
Voor vragen kun je mailen 
of neem contact op: 0416-

663960.  

 
 
 

 

 

Workshop’: 

‘Lees het kind van je gezicht en je weet 

wat hij écht voelt.’ 

Je kind komt thuis van school. Je neemt 

even gezellig de tijd om samen wat te 

drinken en je vraagt hoe het was. ‘Gewoon’, 

is het al om bekende antwoord. Je reageert 

hier verder niet op, je kind geeft immers 

geen reden tot zorgen. Dit gaat een tijdje zo 

door en langzamerhand komen er toch 

signalen van school dat je kind bijvoorbeeld 

gepest wordt. ‘Hè?!’, denk je. ‘Hij heeft er 

nooit iets over gezegd als ik er naar vroeg! 

Wat heb ik gemist?’  En dat is nu precies de 

goede vraag: welke signalen van je kind heb 

je gemist?  

 
 
 

Datum:    woensdag 21 januari 2015 
Tijd:    19.30-22.00u. 
Locatie: Praktijk Infero, Groen van 

Prinstererlaan 65, 5142 VB 
Waalwijk 

Kosten:             € 25,- per persoon en € 45,00 per   
ouderpaar. 
Info m.b.t. Infero: www.praktijk-infero.nl   
en www.nadinecarter.nl  

 

mailto:info@praktijk-infero.nl
http://www.praktijk-infero.nl/
http://www.nadinecarter.nl/
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Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 19 maart 2015 


