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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 

Week 8 en 9 Rapportgesprekken 
Adviesgesprekken groep 8 

Week 12 Start project Lentekriebels 

10 maart Vormselviering in de Antoniuskerk 

21 maart Actie: ‘Wij trekken aan de bel’ 

25 maart Juffrouw Mariëlle jarig 

Week 13 De Goede Week 

Week 13 De Nationale grote rekendag 

27 maart Vergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad 

29 maart Paasontbijt 

1 en 2 april 1ste en 2de Paasdag 

 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 
MAART        Groep 

 
 2   Phileine Hulscher (2007)    7 
 3   Gijs van 't Westeinde (2009)   5 

 7   Pien Vermeulen (2006)    8 
10   Fleur van den Broek (2009)   5 

13   Sophie Buijs (2006)    8 
22   Tim van der Plaats (2006)   7 
 23    Nick Wever (2012)    2B 

26   Lotte de Ruijter (2010)    4 
 27    Nick Heeger (2013)    1A 

31   Tjibbe Jorritsma (2011)    3 
31   Fabian Klijn (2009)    5 

 

                                                         
 

 

Ambassadeurs van de respectvolle omgang  
Op donderdag 8 februari zijn door de leerlingenraad 8 leerlingen geridderd tot 

‘ambassadeur van de respectvolle omgang’ t.w.:  

Melodi Hoevenaars  
Lana Kuypers  

Mirthe Kleijsen  
Dean Peet  
Isabel Ribbers  

Jesse Kleijsen  
Eva Medel Espinoza  

Livia van Boven  
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Het Heilig Vormsel 

Het vormsel is op zaterdag 10 maart 2018 om 19.30 uur in de St. 
Antoniuskerk te Waalwijk. Vormheer is mgr. Schröder. Eén leerling van onze 

school zal het Heilige Vormsel toegediend krijgen. Wij wensen Matthijs Koek veel 
geluk als vormeling. 

Het vormsel is het sacrament van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons 

sterken om ons christenzijn op een volwassen wijze te beleven, en wel in een 
leven van geloof, liefde, goedheid en trouw. De Heilige Geest helpt ons om te 

getuigen van Gods liefde in deze wereld. Het vormsel bekrachtigt ook het 
doopsel; daarom vernieuwen de vormelingen bij dit sacrament de doopbeloften, 
die bij het doopsel door ouders en peetouders zijn uitgesproken.  

  

 

Stagiaires 

De stageperiode van juf Isa (groep 6), juf Linda (groep 4) en juf Sanne (groep 3) 
zit erop. Zij hebben dit succesvol afgesloten. Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe 
stagiaires gestart. In groep 7 meneer Martin, juf Birgitt in groep 4 en juf Merel in 

groep 3. Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd op basisschool Meerdijk.  
 

In deze tussenbeide stellen we meneer Martin en juffrouw Merel aan u voor.  
 
Hallo allemaal! Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben 

Martin van Herwijnen, 43 jaar oud. Ik woon in Kaatsheuvel 

samen met Monique. Samen zijn we de trotse ouders van 

Niek (13 jaar) en Renske (12 jaar). 

 

Tot voor kort werkte ik bij een bank, maar ik heb besloten 

om leraar te worden op een basisschool. In februari ben ik 

met de opleiding daarvoor begonnen. Om het vak goed te 

leren, mag ik de komende maanden stage lopen in groep 7 

bij meneer Paul.  

 

Mijn eerste stagedag vond ik erg leuk. Ik voel mij welkom 

op jullie school en in de groep. Volgens mij gaan wij samen 

een fijne tijd hebben en ik hoop dat we veel van elkaar 

gaan leren. Groetjes van meneer Martin  
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Mijn neem is Merel Grootswagers, ik ben 24 jaar en 

woonachtig in Kaatsheuvel. Mijn passie voor het onderwijs 

is al vele jaren geleden ontstaan. Wat ik zo mooi vind aan 

het voor de klas staan, is het feit dat ik kinderen nieuwe 

kennis bij kan brengen en bij kan dragen aan de 

ontwikkeling van kinderen.  

 

Mijn motto is om onderwijs voor kinderen zo boeiend en 

interessant mogelijk te maken en daarnaast kinderen een 

veilige, maar toch gezellige leeromgeving te bieden. Dit ga 

ik de komende tijd dan ook met veel plezier doen in groep 

3 op basisschool Meerdijk.  
 

 

Handbaltoernooi  
In de vorige tussenbeide heeft u kunnen lezen dat op woensdag 18 april het 

schoolhandbaltoernooi is voor de groepen 3 t/m 8. Inschrijfformulieren, te 
verkrijgen bij de desbetreffende leerkracht, kunnen nog ingeleverd worden tot 15 
maart. 

 
De Nationale grote rekendag 2018 

Tijdens de laatste week in maart is de Nationale grote rekendag, net als vorig 
schooljaar zal onze school hier aan deelnemen. Tijdens deze dag gaan alle 
klassen allerlei activiteiten doen die helemaal in het tekenen staan van rekenen. 

En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel 
meer dan sommen maken in je werkboek!  Het thema van dit jaar is ‘de school 

als pakhuis’.  
 

De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens 
verschillende activiteiten. Zo leren ze met 
coderingen om plaatsaanduiding te voorzien van een 

specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel 
dozen of containers in een bepaalde ruimte passen, 

passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook 
als ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een 
bepaalde plek staan of zouden kunnen passen. En 

de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren 
om verder greep op te krijgen op de situatie die zij 

aan het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen 
onderzoekend te laten rekenen.  
 

Wat zelf ontdekken levert inzicht op. 

 

Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Houd de berichtgeving goed in de 

gaten, want binnenkort ontvangt u een uitnodiging deze sportieve ochtend mee 
te begeleiden. 
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Wij trekken aan de bel 

 
 

Op woensdag 21 maart 2018 is de actie 'Wij trekken aan de bel'. Op die dag 

maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein 
met onder meer toeters en trommels. Zo vragen zij aandacht voor het recht op 
onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet 

naar school kunnen. 
'Wij trekken aan de bel' is een speelse actie met een serieuze ondertoon. Hoe 

meer scholen meedoen, hoe luider de boodschap.  

Pasen  
Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus 

uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Christenen herdenken met 
Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In 
veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake 

gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang 
begroet. Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het 

markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste, die 
heerste als de voorraden van de winter opraakten.  

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit 
niet-christelijke lentefeest, zoals het 

rapen van eieren. Boeren beschouwden 
eieren als een kiem van kracht. Ze 

begroeven ze in hun velden opdat ze hun 
kracht op de bodem over zouden 
brengen en voor een goede oogst zouden 

zorgen. Later dienden de eieren voor de 
katholieken ook om na de veertigdaagse 

vastenperiode (die na de viering van 
Carnaval begon) weer op krachten te 

komen. Met Palmpasen werden de eieren 
ingezameld.  
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Noteert u de volgende data: 

Op donderdag 29 maart, Witte Donderdag, is er een paasontbijt in alle 

klassen. Hopelijk komt de paashaas kijken hoe gezellig wij het paasfeest op deze 
dag vieren. Als de paashaas tevreden rond heeft gekeken, zal hij ons weer 

belonen met paaseitjes. De paashaas verstopt de eitjes niet in de klas of in de 
school. Dat doet hij buiten, rondom de school.  

Wij vragen u om op woensdag 28 maart uw kind een ontbijtbordje, bekertje en 

bestek mee naar school te geven, zodat de tafel voor het pasontbijt feestelijk 
gedekt kan worden.  

Wij wensen iedereen fijne paasdagen toe!  

Medicijnenverstrekking 

Regelmatig komt een leerling ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens de 
schooluren last van hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan de leerling bijvoorbeeld door 
een insect geprikt worden. De grootst mogelijke terughoudendheid is geboden bij 

het verstrekken van paracetamol of een ander geneesmiddel. Wij zullen u 
benaderen als uw kind om een paracetamol vraagt, zodat wij uw toestemming 

hebben om het medicijn te verstrekken. 

Indien uw kind allergisch is of om andere redenen niet goed reageert op een 
bepaald geneesmiddel, zoals Paracetamol en Azaron, kunt u dat doorgeven als u 
gebeld wordt of nu alvast aan de leerkracht van uw kind. 

 

Hierop aansluitend krijgen leerlingen soms medicijnen of andere middelen 
voorgeschreven die zij tijdens de schooluren moeten gebruiken. Voor het 
verstrekken van medicijnen is toestemming van ouder(s)/verzorger(s) 
noodzakelijk. Het is van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen. U 

kunt een dezer dagen tijdens rapportgesprekken het hiervoor bestemde formulier 
ontvangen en wij vragen u dat in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van 

uw kind. Als u het formulier in een later stadium nodig heeft dan kunt u het 
opvragen bij de directie en/of conciërge. 

 
Commissie Veilig leefklimaat  

Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben 
scholen een inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige 
schoolomgeving te realiseren. 

 
Daarom investeren wij in de deskundigheid en betrokkenheid van ons team, de 

leerlingen en de ouders/verzorgers ten behoeve van het creëren van een veilige 
en positieve sfeer op school en daarnaast om het pesten op onze school te 
kunnen signaleren en serieus aan te pakken. 
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De commissie “Veilig leefklimaat” bestaat uit mevr. N. 

Lebens en mevr. B. Jansen (interne 
vertrouwenspersonen) en mevr. K. van den Bosch (anti-

pestcoördinator). Zij sturen het team aan in de 
uitvoering van het beleid Sociale Veiligheid. Na elke 
monitoring komt de commissie samen om naar de 

resultaten te kijken en om vast te stellen of het beleid 
nog passend is bij de resultaten van de monitoring. 

Hierover is overleg met directie. Halverwege het jaar 
wordt met het team gesproken over de resultaten van 
de monitoring, de afspraken die we maken op preventief 

gebied en waar eventueel extra interventies nodig zijn. 
De interne vertrouwenspersonen (IVP) zijn een 

aanspreekpunt rondom sociale veiligheid thuis en op 
school (machtsmisbruik, seksuele intimidatie en 
mishandeling). Elk jaar bezoeken de 

vertrouwenspersonen van de school de groepen 1 t/m 8. 
Tijdens dit rondje wordt er gesproken over (seksuele) 

weerbaarheid, elkaars grenzen, omgaan met elkaar (ook 
op social media) en hoe de leerlingen hulp kunnen 

inschakelen als dit nodig is.  
 
De IVPers  

• luisteren naar de klacht; 
• geven informatie over de klachtenprocedure; 

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon; 
• verwijzen indien nodig naar de externe vertrouwenspersoon; 
• houden contact met de leerling/ouders. 

 

 
 

Meerdijk heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en 
daarnaast ook dient als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen, nadat er eerst 

contact is gelegd met de eigen leerkracht. Het aanspreekpunt vangt de gepeste 
leerling (en de ouders) op.  
Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn 

om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het aanspreekpunt 
pesten eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school. Een 

aanspreekpunt pesten is laagdrempelig en daarom bij voorkeur een bekend 
gezicht in de school.  
 

 
 
 



[Geef tekst op] 
 

22 februari 2018 
Jaargang 13, nummer 6 
Schooljaar 2017-2018 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Lees verder… 
 

 

 
 

 
 

                       
 

Beste ouders en kinderen, 

 
Ongetwijfeld heeft u onze vereniging wel eens zien en/of horen spelen in Sprang-Capelle 

en omstreken tijdens de intocht van Sinterklaas, met Koningsdag, 4-daagse of tijdens 

een Nieuwjaarsconcert. Wij zijn momenteel bezig met een actie om nieuwe leden te 

werven voor onze vereniging. 

Graag willen wij u nader informeren over de mogelijkheden om bij onze vereniging te 

starten met muzieklessen. De instrumenten die wij bij MSC graag meer bezet willen 

hebben zijn: trompet, saxofoon, trombone, bariton en slagwerk. 

Wij willen u en uw zoon/dochter graag uitnodigen om eens vrijblijvend (nader) kennis te 

maken met MSC en de mogelijkheden en wensen te bespreken. Tijdens deze 

kennismaking zal ook de mogelijkheid worden geboden om nader kennis te maken met 

het door hem/haar gewenste instrument. 

Daarom nodigen wij hem/haar uit voor drie proeflessen. Deze worden verzorgd in het 

BSD op de dinsdagen 6, 13 en 20 maart a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. Tevens is dit een 

mooie gelegenheid om kennis te maken met Muziekvereniging MSC. Graag zouden wij 

van tevoren willen weten op hoeveel mensen wij moeten rekenen. Als u dit vóór 23 

februari a.s. wilt doorgeven via het emailadres van onze vereniging: secretariaat@msc-

music.nl dan rekenen wij op de komst van uw zoon/dochter. Wilt u eerst nadere 

informatie hebben dan kunt u contact opnemen met Linda van Zutphen (tel. 06-

10299748).  

Wij zien uit naar uw komst. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jong MSC 
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Nieuws van Kunstencentrum Waalwijk 

 

 
 

 

Jonge muzikanten gezocht voor begeleiding 
musical Kruimeltje  

  

Op zaterdag 30 juni spelen de kinderen van de musicalclass van 
Kunstencentrum Waalwijk de voorstelling Kruimeltje in Theater De 

Leest in Waalwijk. Het Kunstencentrum is nu op zoek naar jonge 
mensen die mee willen spelen in een live-band die de kinderen van de 

musicalgroep begeleidt tijdens de uitvoeringen.  
 
Het is een mogelijkheid voor jonge muzikanten en musici om podiumervaring op 

te doen. Het project wordt begeleid door de popcoach van Kunstencentrum 
Waalwijk, Tessa Hendrikx.  

 
Tot nu toe speelde bij de uitvoeringen van de musicalgroepen van 
Kunstencentrum Waalwijk een band van (semi-)professionele musici mee. “Maar 

zou het niet zoveel leuker zijn wanneer ook de begeleidingsband uit kinderen 
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bestaat?”, zo dacht Tessa Hendrikx. Samen met singer-songwriter Kris van Son, 
die de liedjes schreef voor de nieuwe musical, heeft Tessa speciale 
arrangementen gemaakt die goed te spelen zijn door jonge muzikanten. Ben je 

ongeveer tussen de 11 en 16 jaar (iets jonger of ouder mag ook) en bespeel je 
een instrument, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar 

t.hendrikx@kunstencentrumwaalwijk.nl  
  

"Het gaat in eerste instantie om kinderen die elektrische gitaar, drums en 
keyboard spelen’, laat Tessa weten. "Maar ook andere instrumenten zijn 
welkom!" De uitvoeringen van de musicalgroepen in Theater de Leest zijn op 

zaterdag 30 juni. Daar gaan tien repetities aan vooraf op dinsdag in de 
namiddag. De eerste repetitie is op dinsdag 3 april. Deelname kost € 60. 

 

Korte fotografiecursus voor kinderen: foto challenge! 
 

 

  

 

Foto's maakt iedereen wel eens. Met je mobiele telefoon of met een echte 
camera. Maar echte goede originele foto's maken, dat is toch iets anders. 
Onder leiding van Wieke Hoeke die onlangs nog haar eigen fotografieboek 

voor kinderen uitbracht, gaan kinderen aan de slag om te ontdekken hoe je 
foto's nog leuker en mooier kunt maken. Aan de hand van voorbeelden 

wordt je uitgedaagd om bijzondere plaatjes te schieten. Uitdagingen zoals 
alleen Wieke die kan bedenken;-). Schrijf je in 
op www.kunstencentrumwaalwijk.nl 

  

 
 

 

https://kunstencentrumwaalwijk.us14.list-manage.com/track/click?u=47c9e8517fae5dae8a2acd699&id=9161aa87b1&e=474a23f677
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Kinderuniversiteit 

Les van een echte professor! 
Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en 
waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger 

onderwijs aan toe gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even 
een student en je krijgt les zoals 'echte' studenten.  

 

Kinderen groep 6,7 en 8 
Elk schooljaar geven inspirerende professoren van Tilburg University les aan 

kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn interessante en leuke 
colleges die jaarlijks door honderden kinderen gevolgd worden. Deze gratis 
colleges op de woensdagmiddag laten je kennis maken met wetenschap. Na elk 

college is er nog tijd om vragen te stellen. 

 

Ouders en begeleiders 
Natuurlijk mogen ouders of begeleiders meekomen. Zij krijgen een aparte plek in 
de aula van Tilburg University.  

 

Kijk voor meer informatie en recente data op 
tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit. 
 

 

 
 

Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 29 maart 2018 


