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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 

 

Jarigen 
  
NOVEMBER     Groep 

19   Kaien Frodyma   5 
22   Julius Hendriks   6 

23   Koen Agterberg   1B 
23   Janne Jonkergouw   6 
24   Elise Duquesnoy  6 

25   Lonneke van Belkom  8 
28   Bente Vugts   7 
 
 
 Kalender 

4 december Sinterklaasviering 

 
 
 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Juffrouw Ilse stelt zich voor 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Ilse van Osch. Ik ben 23 jaar en woon in Den 

Bosch. Mei 2013 heb ik de Pabo afgerond en wilde ik me 
graag specialiseren en professionaliseren in de richting van 

speciale onderwijsbehoeften. Juli 2014 heb ik de master 
‘Special Educational Needs’ afgerond met de specialisatie 
leren. De afgelopen jaren heb ik vooral lesgegeven aan groep 

1-2.  
Vanaf donderdag 12 november jl. zal ik elke dag in groep 1-

2a aanwezig zijn vanwege de zwangerschapsverlof van 
juffrouw Tilly. Mocht u vragen hebben of wilt u graag kennismaken, kom dan 
gerust eens binnenlopen na schooltijd. 

Met vriendelijke groeten, 
Ilse van Osch 

 
Wij wensen juffrouw Ilse veel plezier en hopen op een vruchtbare samenwerking. 

 
Juffrouw Tilly met verlof 
Iets eerder dan gepland, moest juffrouw Tilly verlof nemen en nam zij 

donderdagmiddag 12 november tijdelijk afscheid van haar groep 1-2a. Juffrouw 
Tilly hoopt 28 december te bevallen van een gezonde zoon of dochter. Wij 

wensen Tilly en Nigel veel rust toe. 
 

Meerdijk Nieuw! 

Onze school heeft een opknapbeurt nodig. Een jaar geleden alweer 
zijn de kleutertoiletten “gerenoveerd”. Wij hebben de andere 

toiletgroepen ook op het lijstje staan van gewenste acties. Het 
lijstje is heel lang geworden. Er staan onder andere de volgende 
wensen op: 

 
Vernieuwen raamgedeelten waar enkelglas in zit door dubbelglas en vernieuwing 

hang en sluitwerk. 
Vernieuwen raamverduistering door screens.  
Vernieuwen plafondgedeelten in de lokalen. 

Vernieuwen vloeren. 
Het weghalen van de planken boven de kapstokken en er mooie 

kapstokeenheden van maken. 
We willen graag kastdelen tot aan het plafond, die de ruimten niet ontsieren. 
Verschillende collega’s, ouders en partijen buigen zich over deze plannen. 

De eerste stap wordt binnenkort al gezet. Onder de overkapping op de 
speelplaats zal een werkplaats Leerrijk! gerealiseerd worden, waar de technische 

dienst van Leerrijk zich zal huisvesten. Meneer Rob verhuist met zijn 
gereedschappen, materialen, werkbank e.d. naar deze ruimte. 
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Redactie Tussenbeide 

Met het verlof van juffrouw Tilly verandert ook het contactadres van de 
Tussenbeide. Wilt u de redactie benaderen, mailt u dan naar juffrouw Muriel 

groep 6: m.beaard@meerdijk.nl. 
 
Voorleeswedstrijd 

De finale heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag 5 november.  
Wie is onze voorleeskampioen?  

Flore Hendriks. 
Wij wensen Flore veel succes bij de regionale voorleeswedstrijd. 
 

 

       Actie op voeten en fietsen 
  
  In de week van 16 t/m 20 november houden wij de actie 

 “Op voeten en Fietsen” naar school. Het is de bedoeling dat de kinderen 
die week zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school gaan. Per klas 

houden we dat aantal bij. 
Deze actieweek is een stap op weg naar een veiliger schoolomgeving en 

een stimulans om meer kinderen te voet of per fiets naar school te laten gaan.  

 
 

Zelf naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen. 
Ze leren daardoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen.  
Hierbij wat oefentips van Veilig Verkeer Nederland. 

 
Werkgroep Verkeer  
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Fietsverlichtingsactie groepen 5-6-7-8 
 

Donderdagmorgen 19 november 2015  
De wintertijd gaat binnenkort weer in. De donkere dagen, waarop de kinderen 

met de fiets naar school komen of naar vriendjes gaan, zijn aangebroken. 
Daarom is het voor iedereen belangrijk dat de fietsverlichting goed in orde is. Dit 

hebben we op donderdagmorgen 19 november gecontroleerd d.m.v. een 
fietsverlichtingsactie.  
Elk najaar controleren wij de fietsverlichting van de kinderen van de groepen 5 

t/m 8. Dit jaar is de controle uitgevoerd door wijkagent A. Verstegen. 
 

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 zullen binnenkort zelf extra aandacht 
besteden aan het belang van goede fietsverlichting in deze donkere tijd.  
 

Werkgroep Verkeer 
 

 
 
 

 

 
GOED VERLICHT IS GOED IN ZICHT! 

 

 

 

Kunst van Herinneren 

Groep 6 heeft op 7 november meegewerkt aan Kunst van Herinneren op 

begraafplaats Bloemendaal.  
 

De avond was erg sfeervol en ingetogen en de mooi versierde sfeerlichtjes zagen 
er prachtig uit! 
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Sint op bezoek op de Meerdijkschool  
 
Zaterdag 14 november is Sinterklaas in Nederland aangekomen. Wij hebben hem 

een brief gestuurd om te vragen of hij op vrijdag 4 december bij ons op school 
op bezoek wil komen. 

 
Omdat het al vele jaren traditie is, denken wij dat hij het wel zal goedkeuren om 
die dag op onze school zijn verjaardag te komen vieren! We hopen dat hij ook 

zijn Pieten weer mee zal nemen! 
 

We verwachten Sinterklaas en zijn Pieten op vrijdag 4 december rond 8.30 uur 
op school. Natuurlijk bent u van harte welkom om samen met de kinderen de 
Sint en zijn Pieten te verwelkomen. 

 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen een feest verzorgen in de speelzaal.  

 
De kinderen van groep 5 t/m 8 houden hun surprise ochtend.  

De surprise kan op woensdag 3 december tussen 12.15 en 13.00 uur naar school 
worden gebracht. We zullen de mooie surprises uitstallen, zodat deze uitgebreid 
bewonderd kunnen worden! 

 
Op vrijdag 4 december is de school om 12.15 uur uit. Wij hopen op een hele 

gezellige dag.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Belangrijk: op 4 december kan er tussen 8.00 en 8.30 uur 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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Uit het nieuws, gezien op waalwijk.nieuws.nl   
 
Stichting Pheasant uit Waalwijk herdenkt Schotse militairen in Helvoirt 

 
Op zondag 8 november hebben de leden van de Stichting Pheasant uit Waalwijk 

een herdenking gehouden bij het monument op de Distelberg in Helvoirt.  
 
Op 4 november 1944 zijn daar zeven soldaten van de Black Watch gesneuveld. 

Dat gebeurde tijdens het gevecht tussen de 51e Highland Division en de Duitsers 
op de brug over het afwateringskanaal. Zij werden begraven op de plek waar nu 

het monument staat dat opgericht is door de buurtbewoners. 
De militairen zijn later herbegraven op het War Cemetery in Bergen op Zoom. 
Van de gesneuvelden waren zes namen bekend maar de zevende militair was tot 

dusver onbekend.  
Drie leden van de Pheasant hebben echter zijn naam gevonden in het archief van 

het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek. Zijn naam is Jeffrey 
Bradley, een soldaat van 19 jaar oud. Harrie Vrienten heeft voor deze soldaat 
een door hem zelf gemaakt naambord bij het monument geplaatst. Tevens heeft 

Dhr. Peeters uit Helvoirt een oorkonde in ontvangst mogen nemen uit handen 
van de burgemeester van Haaren, mevrouw Zwijnenburg-van der Vliet. Hij heeft 

jaren lang zorg gedragen voor het monument. 
 

De herdenking werd geleid door Elsbeth Hoyer, leerkracht van Basisschool 
Meerdijk te Waalwijk. Twee leerlingen van deze school, Bodil Sars en Marit 
Labout uit groep 8, hebben daar de door hen zelf geschreven gedichten 

voorgedragen.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Knap gedaan Bodil en Marit! 
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Wintermarkt 
Op vrijdag 11 december wordt er een wintermarkt gehouden op 

Basisschool Meerdijk. Om half 12 zijn de kraampjes geopend en de markt 
blijft open tot 13.00 uur voor alle belangstellenden. De leerlingen kunnen 

gewoon om 12.15 uur naar huis of naar de BSO. 
U komt toch ook? 

 

Autopoiesis 
Wat was dit ook alweer? 

Het heeft alles te maken met ZELF en CREATIE. Wij willen graag, dat alle 
kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Maar hoe doe je dat? 
En leren ze wel wat nodig is om zich staande te houden in de toekomst? 

Kent u het platform 2032?  
Wat hebben de kleuters van nu in 2032 nodig? Wat gaan wij ze aanbieden anno 
2015? Vele vragen stelen we aan onszelf, maar ook aan u. Doen wij de goede 

dingen? En doen wij de goede dingen goed? 
 

Op onze innovatiewand ( in de hal) kunt u zien waar wij mee bezig zijn en wij 
vragen u om mee te denken en als u ideeën, opmerkingen, vragen hebt, kunt u 
middels een memo, een tekening, een woord uw mening kenbaar maken en op 

het bord plakken of inleveren bij juf. Marie-Antoinette. Elke maand herschikken 
wij de afbeeldingen, woorden, vragen zodat de vertaling van de informatie 

begrijpelijk blijft of wordt. 
 

Zowel ouderraad als leerlingenraad zijn al uitgenodigd om een bijdrage te 
leveren. Wij hopen op veel respons. 
Wat vragen wij aan u? 

Wat betekent de kernwaarde SAMENWERKING voor u? Hoe ziet u dat in 
de school? 

 

Cultuureducatie 
 
Onder cultuureducatie worden alle vormen van educatie verstaan waarbij cultuur 

als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over cultuur, door 
cultuur en met cultuur. Kinderen maken kennis met verschillende cultuuruitingen 
en verdiepen hun inzicht daarin. Cultuureducatie wordt in de praktijk gehanteerd 

als verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. 
Daarbij wordt literatuureducatie soms apart vermeld. 

Via kunsteducatie maken kinderen kennis met kunst en kunnen zij hun 
kunstzinnige talenten ontwikkelen. Kunsteducatie omvat alle kunstvormen. 

Zowel traditionele richtingen als muziek, dans, theater, beeldende kunst, 
architectuur, film, fotografie, literatuur, als ook moderne vormen als popmuziek, 
gaming, creatieve nieuwe media, mode en design vallen hieronder. 
 
In ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende leervormen: 

1. Actief: Leerlingen creeren. Leerlingen doen! 
2. Receptief: Leerlingen kijken of luisteren naar professionele 

kunstproducten zoals een theatervoorstelling, concert of tentoonstelling. 

http://onsonderwijs2032.nl/
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Ze leren kenmerken, stijlen en stromingen herkennen en doen hiernaast 

kennis van termen en begrippen op. 

3. Reflectief: Leerlingen ‘beschouwen’ kunstproducten, zij denken, lezen, 

praten er over en wisselen van gedachten met elkaar.  
 

Wij, als voorloperschool, hopen onze leerlingen mee te nemen in de prachtige 
wereld van kunst & cultuur. Ook dit jaar maken wij weer gebruik van het 

kunstmenu, dat bestaat uit: 
dansvoorstelling Ella, een swingend sprookje voor groep 1-2,  
tentoonstelling Grote Ogen voor gorpe 3-4,  

theatervoorstelling Ariadne voor groep 5-6,  
tentoonstelling We like Bosch voor groep 5-6,  

dansvoorstelling The Match voor groep 7-8 en  
tentoonstelling (On)bewoonbaar voor groep 7-8. 
 

MIKZ 
Naschoolse opvang voor de jonge kinderen van Meerdijk in onze eigen school? 
Hierover praten wij met MIKZ, het College van Bestuur en de 
Medezeggenschapsraad. Wij menen, dat het voor een aantal gezinnen een mooie 

uitkomst zou zijn om de naschoolse opvang binnen de eigen school te 
organiseren. Jonge kinderen zijn gewend aan de omgeving, hoeven niet meer te 

voet of met bolderkar naar de BSO buiten de school. De contacten met de BSO 
worden eenvoudiger voor ouder en school. We praten 25 november verder en 
ondertussen wordt gekeken naar de huisvesting, de mogelijkheden en 

voorzieningen. We houden u op de hoogte van deze ontwikkeling. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oproep!!!! 
Beste ouders, 

 
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al volop bezig met de voorbereidingen 

van de verkeersweek in april 2016 (11 t/m 15 april). Wij hebben voor 
deze week weer allerlei leerzame en leuke verkeers-activiteiten gepland. 

Eén daarvan is het dode hoekproject. 
Hiervoor zijn we op zoek naar enkele vrachtwagens (evt. met chauffeur), 

zodat alle kinderen van onze school de dode hoek kunnen ervaren. 
Bent u in de gelegenheid om hiervoor te zorgen, dan zouden wij dat heel 

graag willen weten. U kunt dit mailen naar mtrimbach@meerdijk.nl  of 
psoethout@meerdijk.nl (verkeerscommissie). 

 
Alvast bedankt! 

 

mailto:mtrimbach@meerdijk.nl
mailto:psoethout@meerdijk.nl
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Kerstvakantie bij de BSO 
In de kerstvakantie is het programma van de BSO weer 
spetterend!! Het thema is: “TUSSEN KERST EN KUNST.” 

Kerst, maar ook kunst, kan op vele manieren en dat 
willen we  met jullie gaan ervaren.  
 

Voor de kinderen van 4-7 jaar is er op de vaste locatie een leuk programma in 
elkaar gezet met onder andere: Kerstbalspelen, Olaf de sneeuwpop knutselen, 

wattenstaafjes- vuurwerk-kunst en nog veel meer.  
 

Ben je al 7 of ouder? Kijk maar eens op onze flyer wat er allemaal voor leuke 
kiesdagen er te doen zijn: GO IV Kerst editie, beeldhouwen, timmeren, action 
painting, en nog veel meer! Het volledige programma staat op www.mikz.nl. 

 
Zie je het zitten? Geef je dan op en kom naar de BSO! Aanmelden kan via 

vakantiewaalwijk@mikz.nl. Wanneer u extra vakantiedagen en/of schoolvrije 
dagen wilt reserveren kan dit kosteloos tot 14 dagen vóór de betreffende dagen. 
Wanneer de extra vakantiedagen en/of schoolvrije dagen minder dan 14 dagen 

tevoren worden aangevraagd zullen er € 10,00 aanmeldkosten per kind in 
rekening worden gebracht. 

 
 
 

 

Lees verder… 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.mikz.nl/
mailto:vakantiewaalwijk@mikz.nl
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ENTHOUSIASTE VRIJWILLIG(ST)ERS GEZOCHT 
die hun (opvoedings)ervaring willen inzetten voor jonge gezinnen 
  

ContourdeTwern zoekt enthousiaste vrijwillig(st)ers om een gezin met jonge 

kinderen te ondersteunen en/of ouderbijeenkomsten te organiseren en uit te 
voeren. 

 
Wij vragen van de vrijwillig(st)ers ervaring met opvoeden, affiniteit met jonge 
kinderen en ongeveer 1 à 2 uur per week beschikbaarheid.  

 
Wilt u uw ervaring omtrent opvoeding inzetten in gezinnen? Word dan vrijwilliger 

bij het project  TOV (Thuis Ondersteuning met Vrijwilligers). 
 
Wij bieden: 

 gratis training; 

 professionele begeleiding en intervisie; 

 informatieve themabijeenkomsten; 

 contact met andere vrijwilligers. 
  
Interesse? 
U kunt zich aanmelden bij Dulcie Huiskes van ContourdeTwern Waalwijk via 

telefoon 06-83 69 29 32 of door een mail te sturen naar: 
dulciehuiskes@ContourdeTwern.nl   
  
 

 

 
 

 
 

mailto:dulciehuiskes@ContourdeTwern.nl
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Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 10 december 2015 


