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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 

 

16 november Juffrouw Gerrie jarig 

17 november Juffrouw Elsbeth jarig 

21 november Continurooster 8.30-14.30 uur 

27 november GGD Spreekuur 

1 december  Juffrouw Nel jarig 

5 december Sinterklaasfeest tot 12.00 uur 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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


[Geef tekst op] 
 

13 november 2014 
Jaargang 10, nummer 4 
Schooljaar 2014-2015 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Jarigen 

 

 
14-11 Huub van Heesch 2A 

17-11 Maud van Sluisveld 7 
18-11 Mathijs Wijkmans 6 

19-11 Kaien Frodyma 4 
21-11 Rosie van der Velden 8 
22-11 Julius Hendriks 5 

23-11 Janne Jonkergouw 5 
24-11 Elise Duquesnoy 5 

25-11 Lonneke van Belkom 7 
25-11 Sam Beerens 8 
27-11 Floris Keijzers 8 

28-11 Bente Vugts 6 
 

 

Welkom 
Deze maand komen er weer twee nieuwe kleuters op school. Koen Achterberg 
start in groep 1/2B en Teun van ’t Westeinde in groep 1/2A.  

Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd bij ons op de Meerdijkschool.  
 

 
Sint op bezoek bij de Meerdijkschool 
Wij hebben al een brief gestuurd naar de Sint met de vraag of hij op vrijdag 5 

december bij onze school op bezoek wil komen. 
 

Zoals vele jaren traditie zal de Sint het wel goedkeuren dat hij onze school weer 
uitkiest om zijn verjaardag te vieren. Hij zal met zijn jarenlange trouwe  

traditionele Pieten komen. 
 
Wij verwachten Sint Nicolaas en zijn Pieten op vrijdag 5 december rond 8.30uur 

op school. Natuurlijk mag u komen kijken hoe wij de Sint en de Pieten 
ontvangen.  

 
Groep 1 t/m 4 zullen een feest verzorgen in de 
speelzaal. 

Groep 5 t/m 8 houden hun surprise ochtend. De 
surprise kan  op donderdag 4 dec. tot 16.00 uur  naar 

school gebracht worden. 
 
Op vrijdag 5 dec. is de school om 12.00 uur uit. Wij 

hopen op een hele gezellige dag. 
Wat heel belangrijk is ; op 5 dec. kan er tussen 

8.00u en 8.30u niet geparkeerd worden aan beide 
kanten van de Frans Halslaan  voor onze school. 
Dat stuk moet autovrij zijn. Houdt u daar rekening 

mee, als u uw kind naar school brengt?  
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Kleurplaat 

Deze kleurplaat wordt u aangeboden door de winkeliersvereniging Centrum 
Waalwijk de Els. Wij sturen de kleurplaat als apart bestand naar u toe. 

 
 

Continurooster 
We hebben nu drie keer geëxperimenteerd met het continurooster op de 
vrijdagen dat we de hele dag naar school gaan. Ook op vrijdag 21 november en 

op vrijdag 12 december is het continurooster en gaan de kinderen van 8.30 tot 
14.30 uur naar school. Na deze laatste datum willen we overgaan tot een 

evaluatie. U wordt t.z.t. middels een brief gevraagd uw bevindingen met ons te 
delen. We zijn benieuwd naar de reacties.  

 

 
 
Misschien is het u opgevallen dat ik de laatste tijd weer regelmatig op 
school ben. 

Mijn conditie ( na mijn operatie in juli) gaat steeds verder 
vooruit. Ik ben blij dat ik op maandag- en vrijdagochtend weer 

kinderen kan begeleiden en andere bezigheden kan verrichten. 
Helaas heb ik nog wel last van mijn evenwichtsorgaan, waardoor ik mijn 
werkzaamheden langzaam op moet bouwen. 

 
Het heeft ons enorm goed gedaan dat zoveel kinderen, ouders en collega’s zo 

meegeleefd hebben. Bedankt hiervoor! 
 

Marion Trimbach 
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Leerrijkdag 

De kinderen waren vrij op woensdag. De docenten genoten van een lezing 
gehouden door Guus Geisen. De lezing had de naam “AUTOPOIESIS” dat 

neerkomt op zelf-creatie. Guus Geisen is één van initiatiefnemers van het 
netwerk “Boeiend Onderwijs voor 
gevorderden”. Hij heeft ons door zijn 

voordracht geïnspireerd en ons het 
zelfvertrouwen gegeven dat het 

onderwijsconcept “Boeiend Onderwijs” 
bij Meerdijk past. Het werken  met 
Meervoudige Intelligentie  dat wij elk 

jaar willen verrijken, geeft de kinderen 
gelegenheid te leren in een levend 

systeem. Het is de opdracht de kunst 
van het leren vorm en inhoud te 
geven. Eén van de visuele 

gereedschappen ziet u in onze school 
vaak terug; de mindmap. Het 

visualiseren kan ontzettend belangrijk 
zijn om informatie op te slaan, te verwerken, kenbaar te maken. De komende 

tijd gaan we vast en zeker meer “visual tools” ontdekken en gebruiken. 
 
Lionsclub 

Tijdens het feestelijke jubileum op vrijdag 17 oktober, heeft ook de uitreiking 
plaatsgevonden van de Lions brilleninzameling van vorig schooljaar. Per 4 

kinderen werden er ruim 3 
brillen opgehaald. Wij 
willen daarom alle 

leerlingen en ouders 
bedanken voor het actief 

inzamelen van de brillen. 
Geweldig! 
Onze school heeft hierdoor 

de tweede prijs gewonnen. 
Door twee leden van de 

Lionsclub Waalwijk is de 
zilveren trofee 
overhandigd. Fenna 

Marijnissen uit groep 2A 
mocht de prijs namens de 

school in ontvangst nemen.  
 

 

Naast het inzamelen van brillen, houdt de Lionsclub zich ook bezig met andere 
inzamelingen. De volgende inzameling treft apparaten met een stekker. Mocht u 

nog oude apparaten hebben, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit tijdens de eerst 
volgende inzameling weer in te leveren? 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Kanjertraining 

We hebben het al wel eens genoemd, maar de Kanjertraining zal dit schooljaar 
gevolgd worden door de docenten op 11 en 18 maart en 17 juni. 

Tussen maart en juni wil de trainer aan u informatie geven en met u over de 
Kanjertraining  praten. 
Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect  

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende 
oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De 

Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of 
te verbeteren (curatief).  
De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI als effectief volgens goede aanwijzingen. 
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Bedankje van juffrouw Maria 

 
Lieve kinderen, ouders en leerkrachten, 

Wat een geweldige ontvangst was dat op vrijdag 
17oktober met muziek en  zingende en dansende 
kinderen, ouders en leerkrachten. Het begin van een 

fantastische dag vol met verrassingen. Dat startte al 
om half 8 met een lekker ontbijtje van catering 

Meerdijk. Hartelijk bedankt iedereen die dit jubileum 
tot zo’n feest heeft gemaakt.            
 

 
 

 
  

Bedankje van juffrouw Elsbeth 
Beste kinderen, ouders en leerkrachten, 
Wat een feest was het op 17 

oktober. 
Eerst werd er thuis aangebeld door 

juffrouw Jeanne die een heerlijk 
ontbijt verzorgde namens de school 
en vervolgens voor Taxi chauffeur 

speelde. 
Daarna werden juf Maria en ik met 

het lied “FEEST“ van kinderen voor 
kinderen buiten bij de school 
ontvangen terwijl de leerlingen met 

linten van crêpepapier stonden te 
zwaaien, te zingen en te dansen. 

Wat een happening!!! 
Alle groepen verzorgden een optreden voor ons en gingen een muzikale 
workshop volgen.  

Hierbij wil ik iedereen bedanken die aan dit onvergetelijke feest ter ere van mijn 
40 jarig jubileum zijn bijdrage heeft geleverd. Wat heb ik daar van genoten!  

 

Lees verder… 
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De week van de mediawijsheid 

 
Op zaterdag 22 november van 14.00 tot 15.30 kunnen alle kinderen in de 

leeftijd van 8 tot en met 12 jaar hun eigen avatar leren ontwerpen in de 
workshop ‘Ontwerp je eigen avatar’.  
 

Een Avatar is een afbeelding die je op het internet laat 
zien om herkenbaar te zijn. Dit kan een foto van jezelf 

zijn, maar dat hoeft niet! Wil je wel herkenbaar zijn zoals 
je er 'in het echt' uitziet? Of liever niet? Wil je op het 
internet nog stoerder zijn dan in het echt? Heb je 

vleugels? Of gek haar? Het leuke is: alles mag en alles 
kan! Kom naar de workshop, en ontwerp je eigen Avatar! 

 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de Bibliotheek 
Waalwijk.  

 
Hier vind je een overzicht van al onze activiteiten rondom 

de week van de mediawijsheid en nederland leest: 
http://www.bibliotheekmb.nl/agenda/NederlandLeest.html 
 

   

 
 
Spelenderwijs extra oefenen met taal en rekenen  

Met de LOI Kidzz ThuisTrainer oefenen uw leerlingen (uit groep 7 en 8) thuis 
extra met taal, rekenen, wereldoriëntatie en studievaardigheden. Spelenderwijs, 

met aansprekende oefeningen, uitdagende games en een spannend avontuur. 
Ouders ontvangen wekelijks een voortgangsrapportage. 
 

Indien u hier meer over wilt weten, kunt u een informatiepakketje bij meneer 
Paul in groep 8 ophalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.bibliotheekmb.nl/agenda/NederlandLeest.html
http://www.bibliotheekmb.nl/agenda/NederlandLeest.html
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De Strohalm is dé vrijwilligersorganisatie in Waalwijk die gezinnen, waarin 

kinderen opgroeien in armoede, financieel ondersteunt. Als stichting zijn we 

volledig onafhankelijk van de overheid, maar wel afhankelijk van donaties en 

sponsorgelden. 

Binnenkort wordt er een kerst-actie voor een aantal goede doelen (waaronder De 

Strohalm) op touw gezet: de SANTA RUN. Op zaterdagmiddag 13 december a.s. 

wordt er door de plaatselijke Rotary  een ludieke looptocht (3 km) door het 

centrum van Waalwijk georganiseerd, waarin mogelijk meer dan 2000 

deelnemers, verkleed  als Kerstman, die route lopen. Het centrum van Waalwijk 

zal rood kleuren! 

 
Voor slechts een tientje kan elke deelnemer een kerstmanpak kopen; meer 

dan de helft van dat bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. Zie het als 

een sponsorloop! 

De Strohalm kan de kerstmanpakken t.z.t. direct aan de school leveren.  

Via lijsten die in Zomerdijk ( de hal bij de hoofdingang)  hangen,  kunt u zich 

opgeven. 

Hartelijke groeten, 
Wilma Luiken-Voogd (secretaris  De Strohalm) 
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Dag allemaal! 

 
Volgende tussenbeide: 4 december 2014 

 


