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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 
 

15 januari GGD Spreekuur 

16 januari Continurooster 8.30-14.30 uur 

31 januari Juffrouw Maria jarig 

 
Op de site van Meerdijk staat de jaarkalender. Door een opmerkzame ouder 
hebben we een paar aanpassingen gedaan wat betreft data en activiteiten. Zo is 

2de Pinksterdag op 25 mei en een vrije dag.  De Avond4daagse wordt gehouden 
op 3-4-5-6 juni. De verkeerde koppeling van data en activiteiten zijn eruit 

gehaald. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 

 
09-01 Dante Dekkers 6 

09-01 Noud de Kock 3 
14-01 Moheb Waizy 6 
17-01 Myrthe Verlee 4 

19-01 Julie de Jong 3 
20-01 Oscar Roijen 4 

23-01 Britt Van den Hoven 1A 
24-01 Lonneke van Loon 8 
27-01 Tess Verschuren 8 

 
Een goed 2015 met al wat goed is! 

Dat vertelden we maandagochtend tijdens de Nieuwjaar-Instuif aan elkaar. Het 
was een gezellige happening met ontkurkte champagneflessen en warme koffie 

en thee voor ouders/verzorgers. Met het uitbrengen van een toast in elke klas 
luidden we het nieuwe jaar in. 

 

Nieuwe leerlingen 

Op maandag 5 januari is Björn van Dijk gestart in groep 4 en Mette van Tuijl in 
groep 3. Sam Leijen wordt 25 januari 4 jaar en komt in groep 1/2B.  

Wij wensen Björn, Mette en Sam een leerzame tijd op basisschool Meerdijk.  
 
Aanmeldingen  

De periode om jonge kinderen aan te melden bij de basisschool is weer 
aangebroken. Het aanmeldingsformulier is af te halen bij de directie of u kunt het 

downloaden van de site www.meerdijk.nl  
Kent u nog families met jonge kinderen? Ze zijn van harte welkom op Meerdijk! 

De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad denken hard mee om 
Meerdijkschool meer in de picture te zetten. Het is een goede school, waar we 

graag meer kinderen willen ontvangen in de kleuterklassen, zodat het 
leerlingenaantal rond de 200 leerlingen blijft. 

Heeft u een idee? 

http://thumbs.dreamstime.com/z/nieuwjaar-33632625.jpg
http://www.meerdijk.nl/
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We willen de school openstellen op enig moment om ouders uit te nodigen met 

hun jonge kinderen. We hebben jaren geen Open Dag georganiseerd, maar 
wellicht is de tijd er nu rijp voor om het wel te doen. 

We zullen ook uw medewerking vragen om flyers/affiches op de ramen te 
plakken, zodat iedereen kennis kan nemen van Meerdijkschool. 
En natuurlijk werkt van mond tot mond reclame het beste. Dus bent u tevreden? 

Vertel het voort. 
 

 
 

Gevonden voorwerpen 
Er worden regelmatig handschoenen, bekers, borden van de kerstviering etc. 

gevonden. Deze worden verzameld in een box op de gang naast de koffiekamer. 
Bent u iets kwijt? Neem daar dan gerust een kijkje. 

Spetterende zwemactie 

Vandaag krijgt uw zoon/dochter een tegoedbon van zwembad Olympia mee naar 
huis. Deze bon is geldig voor het Vrij-zwemmen van 1 januari t/m 30 juni 2015.  

Rapport 

Op woensdag 11 februari krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 het eerste 
rapport mee naar huis. Op dinsdag 24 en donderdag 26 februari vinden de 
rapportgesprekken plaats. Noteert u dit vast in de agenda? Een brief met 

uitnodiging voor het gesprek volgt nog.  

Continurooster 
We hebben nu 5 vrijdagen met continurooster achter ons gelaten. Deze reeks 

willen we ook in het nieuwe jaar voortzetten en wel op 16 januari, 13 februari, 
27 maart, 24 april en 19 juni. Zoals u eerder heeft gelezen willen we het 
continurooster kritisch evalueren. Daarom kunt u binnenkort van ons een korte 

vragenlijst verwachten. Denkt u met ons mee? We stellen uw mening zeer op 
prijs.  
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De kerstcommissie bedankt feestwinkel Prettig Gestoord voor het sponsoren van 

de wensballonnen tijdens de kerstviering.  
 
De Nationale Voorleesdagen 

De Nationale voorleesdagen staan weer voor de deur. Op woensdag 21 januari 
komt er een speciale gast voorlezen in groep 1/2. Daarnaast mogen de kleuters 

op vrijdag 23 januari een bezoek brengen aan de bibliotheek.  

 

 

Schoolontwikkeling 
Er staan twee trajecten gepland om de schoolontwikkeling te ondersteunen. 

Het eerste traject waar leerkrachten in geschoold wordt  heet  
“Creativiteit en Ontwerpend Leren”. Dit is een vervolg op de basistraining 

“Voorbij de Kaders- Kunst in Leren”. In de training komen onder andere aan de 
orde: 
Waarnemen en interpreteren. 

Inspireren, hoe inspireer je jezelf en anderen? 
Creativiteit, houding en vaardigheden. 

Ontwerpen, sturen van een doelgericht proces. 
Elementen, die dagelijks onderdeel uitmaken van de onderwijspraktijk. 
Met steeds de vraag: Hoe ben jij Knap? Hoe leren wij? Leren is een kunst! 

Wij beogen de cultuureducatie op Meerdijkschool een “boost” te geven en tevens 
het ontwerpend leren met de kinderen samen vorm te geven. 

De eerste bijeenkomst voor leerkrachten is woensdagmiddag 21 januari. 
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Het tweede traject is de Kanjertraining, waarover we u al eerder een bericht 
stuurden. De Kanjertraining  richt zich op het vergroten van de sociale 

vaardigheden en oplossend vermogen van leerlingen. Ze 
blijken heel goed in staat conflicten zelf op een creatieve 
en rechtvaardige manier op te lossen. Met Kanjertraining 

leren leerlingen elkaar aan te spreken op concreet gewenst 
gedrag. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor 

zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te 
respecteren en conflicten op een goede manier op te 
lossen. We werken samen aan een veilig pedagogisch 

klimaat waarin leerlingen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen.  
De eerste bijeenkomst is woensdag 11 maart. De kinderen zijn die woensdag 

vrij. 
 
Het wordt stevig aanpakken, maar we hebben er zin in! 

 
 
 
 
Lees verder… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



[Geef tekst op] 
 

8 januari 2015 
Jaargang 10, nummer 6 
Schooljaar 2014-2015 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Hockey met begeleiding 

Sinds 2008 schenkt hockeyclub Waalwijk veel aandacht aan kinderen die in een 
regulier hockeyteam niet tot hun recht komen. Bij ‘Hockey met begeleiding’ 

wordt er gekeken naar hun kwaliteiten en rekening gehouden met hun 
beperkingen.  
 

Kinderen met een extra ondersteuning die vallen onder het ‘passend onderwijs’ 
hebben de mogelijkheid om een aantal keren gratig mee te doen met een 

hockeyclinic.  

 

 

Voor wie: Voor iedereen vanaf 10 jaar met een beperking, niet 

rolstoelafhankelijk 

Wanneer: Elke maandagavond . 

Hoe laat: Van 19.00 - 20.00 uur 

Waar: In de gymzaal van de openbare basisschool Villa Vlinderhof,  

Cornelis Verhoevenstraat 25, 5146 DD in Landgoed Driessen, Waalwijk. 

Aanmelden: Geef je naam en leeftijd op via email: c.rondel@kpnplanet.nl 

Bellen: 06 33 26 19 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.rondel@kpnplanet.nl
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Talenten van de Buurt 
Dit is een initiatief van Contour de Twern. 

Talenten van de Buurt stimuleert kinderen in het basisonderwijs om te leren van 
anderen. Leren van elkaar, van betekenis zijn voor elkaar. Daar staat Talenten 
van de Buurt voor! Talenten van de Buurt doet dit door het motiveren en binden 

van vrijwillige inzet van Buurtbewoners. Wilt u uw talent inzetten voor de jonge 
kinderen in de wijken van Waalwijk? Contour de Twern heeft dit initiatief uitgezet 

in wijk Bloemenoord en wijk Zanddonk. Is dit ook een idee voor wijk Meerdijk? 
Meerdijkschool ondersteunt het initiatief van 
harte, maar kan geen wezenlijke bijdrage 

leveren aan dit initiatief. Het is erg treffend dat 
Talenten van de Buurt sterk overeenkomt met 

Talentenontwikkeling van Meerdijkschool. 
 

 

 
 

 
Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 29 januari 2015 


