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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 oktober Alle kinderen de middag vrij 

14 oktober t/m 
18 oktober 

Herfstvakantie 

16 oktober  Meneer Paul jarig 

21 oktober Luizencontrole 

24 oktober GGD spreekuur 

24 oktober Jaarvergadering Ouderraad 

25 oktober Alle kinderen de middag vrij 

29 oktober SEO gesprekken 

30 oktober Knappe koppen atelier groep 1/2 

31 oktober SEO gesprekken 

1 november De hele dag school voor groep 1 t/m 8 

5 november Nationaal schoolontbijt 

6 november  Afleveren kinderpostzegels 

8 november  Alle kinderen de middag vrij 

 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

21 september Marin Spiegelenberg groep 5 

10 oktober Sophie Bosman groep 2 

16 oktober Anne-Michelle van Alphen groep 7 

17 oktober Nick van Riel groep 7 

18 oktober Luca van der Steen groep 4 

21 oktober Roos Kriek groep 5 

22 oktober Lars van Pinxteren groep 4 

22 oktober Sam Kuypers groep 2 

25 oktober  Jip Swanenvleugel groep 7 

27 oktober Niek van Vliet groep 4 

27 oktober Mathijs Bergmans groep 2 

28 oktober Teun van der Hall groep 8 

31 oktober Ruben van der Schuit groep 3 

31 oktober Xanne van Mierlo groep 7 

6 november Nynke Schilders groep 7 

7 november Fenna Rutten groep 3 

 
De eerste periode 

ICT SOLUTIONS 
Nog één week en dan breekt de herfstvakantie aan. 

We hebben dan 9 lesweken achter de rug. Geheel onverwacht zijn we 
noodgedwongen in de afgelopen drie weken gemigreerd van QLict naar Winsys. 
De bedoeling was dit te doen in februari 2014, maar toen de server crashte was 

de meest logische stap direct over te stappen. We zijn blij dat de meeste 
problemen opgelost zijn. Nu hopen dat Winsys brengt wat het belooft: 

 Altijd en overal kunnen werken en beschikken over uw eigen 
bestanden  

 Altijd en overal kunnen werken en beschikken over uw eigen software  

 De zekerheid van 24/7 beheer op locatie en op afstand  

 Meer dan 15 jaar ervaring in het onderwijs,  uw eigen Cloud schaalbaar  

 Flexibel met onbeperkte koppelmogelijkheden denk aan bijv. Office365  

Naast de migratie werd er landelijk gewerkt met BASISPOORT. Een initiatief 
van educatieve uitgevers, die de toegang tot hun software samen geregeld 

hebben. Participanten: Alberts Onderwijs BV, Heutink Primair Onderwijs BV,KG & 
Rolf BV,L.C.G. Malmberg BV, Noordhoff Uitgevers, Reinders Oisterwijk BV, 
Thieme Meulenhoff BV, Uitgeverij Zwijsen BV. Inmiddels draait Basispoort bij 

circa 99% van de 8.000 scholen goed. Er zitten nu bijna 1,6 miljoen gebruikers 
in Basispoort. De voordelen voor een school zitten in simpeler gebruik van 

software en minder beheerlast. Bij enkele tientallen scholen spelen nog 
technische of administratieve problemen. Basispoort is met al deze scholen in 
contact en werkt samen met hen aan een snelle oplossing.  
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ACTIVITEITEN IN DE EERSTE PERIODE 
Acties 

We werden elke dag overspoeld met telefoontjes, mailtjes met de vraag om mee 
te doen aan acties. Acties voor goede doelen, acties voor de school. Uit dat 

reusachtige aanbod hebben we een enkele actie naar voren gehaald. 
“Ameesingmees” maakte veel indruk op u en de kinderen. Wij hebben ons 

steentje bijgedragen. 
“Kinderpostzegelactie” is een actie, waaraan we elk jaar meedoen. Groep 7 
probeert zoveel mogelijk kaarten en postzegels te verkopen. 

“Jantje Beton” is inmiddels ook beëindigd en in december krijgen wij van de 
organisatie de definitieve opbrengst op onze rekening gestort. Met deze actie 

voeden wij de doelen van Jantje Beton en van onszelf. Een uitdagende speelplek 
voor alle kinderen. 
“het Nationaal Schoolontbijt” vindt in november plaats. Ook met deze actie 

dragen wij bij aan het welzijn van kinderen, die niet voldoende voedsel krijgen.  
“Kunst van Herinneren” zal begin november plaatsvinden. Wij laten al een 

aantal jaren iets van ons horen/zien op de lichtjesavond, die gehouden wordt op 
de algemene begraafplaats Bloemendaal in Waalwijk.  
Deze avond, waarin herdenken, beleving, samenzijn en herinnering centraal  

staan, is voor iedereen vrij toegankelijk. 
 

KLAAR VOOR DE START 
De Kinderboekenweek heeft jaarlijks een ander thema. Dit jaar was het thema 
Sport en Spel met als motto: Klaar voor de start! Sporten brengt overwinningen, 

nederlagen, hoogte- en dieptepunten. Sporten is spannend, leerzaam en het 
vormt ons deels tot wie we zijn. Dit levert stof tot mooie verhalen, die zelfs de 

minder frequente lezer zullen boeien. 
Wij bedanken de commissie Kinderboekenweek voor de organisatie van deze 8 
dagen “Klaar voor de Start!” 

 
Informatie over rapportage naar kinderen en ouder(s), verzorger(s) 

 
Alle scholen van Leerrijk! zijn overgeschakeld naar een instrument om de sociale 
emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Het instrument heet ZIEN. 

Verder kijken met ZIEN! 
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de 

leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de 
leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een 
kind in kaart brengen. Daarna komen er suggesties voor 

de leerkracht hoe hij/zij of de groep of een kind extra zou 
kunnen ondersteunen. In gesprek met het kind krijg je als leerkracht een beeld 

van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Dat is heel 
waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover 

ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? 
Hoe kan ik jou daarbij helpen?  
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Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale vaardigheden 

ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven onderdelen. Dat zijn Betrokkenheid 
en Welbevinden en de vijf sociale vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale 

flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. De zeven 
onderdelen beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen kan beheersen en daardoor veel 
conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. Kinderen in 
de groep zullen hem misschien gaan mijden. Hierdoor kan het 
kind zich minder gelukkig voelen en gaat zijn welbevinden 
omlaag. Een meisje dat erg vasthoudt aan haar eigen ideeën 
en het moeilijk vindt om deze los te laten, zal veel moeite 
ondervinden bij het samenwerken en samenspelen. Die jongen 
die alles maar goed vindt en niet zo vaak zijn eigen mening 
geeft. Durft hij wel zichzelf te zijn? En is hij hier gelukkig mee? 
 

Basisschool Meerdijk werkt nu met ZIEN. De 

oudergesprekken, die 29 en 31 oktober plaats 
gaan vinden, zullen in eerste instantie ingaan 
op de BETROKKENHEID en het 

WELBEVINDEN van uw kind. In tweede 
instantie kan er gesproken worden over de 

cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling en leeropbrengsten. In deze 
periode worden er geen CITO toetsen afgenomen. Uw kind krijgt deze periode 
geen cijfer- of woordrapport mee naar huis. De docenten houden wel een 

cijferlijst bij van alle methode-gebonden toetsen. Maakt u zich zorgen of bent u 
gewoon benieuwd dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw 

kind om meer zicht te krijgen op de voortgang. De leerkracht zal met u contact 
opnemen als zij of hij dit nodig acht om u te informeren over opbrengsten, 
sociale competenties of andere ontwikkelingen.  

Voorafgaand aan het tien-minutengesprek in oktober krijgt u een uitnodiging met 
de vraag of u zelf een onderwerp m.b.t. het sociale functioneren of anderszins 

van uw zoon of dochter wil inbrengen. Wij hopen op  een goede uitwisseling van 
informatie, ervaringen, bevindingen met het accent op het sociaal functioneren 
van uw zoon of dochter. 

Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op 
www.zienvooronderwijs.nl.  
 

Formatie groep 3 en 4 

De ouder(s), verzorger(s) van de kinderen uit groep 3 en 4 ontvangen een 
aparte brief over de formatie en organisatie van de beide groepen. Aan alle 

andere ouders willen wij via deze nieuwsbrief vertellen, dat groep 3 en 4 als twee 
aparte groepen verder gaan na de herfstvakantie. Een enkele middag zullen zij 

samenwerken, maar het merendeel van de schooltijd zitten zij in hun eigen klas 
met hun eigen leerkracht. 

Juf Ria begeleidt groep 3 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en groep 
3-4 op de 10 hele vrijdagen. Op donderdagmiddag geeft juffrouw Lieke 
specifieke lessen zoals schrijfles aan groep 3 onder verantwoordelijkheid van juf 

Ria en juf Ria geeft les aan groep 4. In groep 4 komt op maandag vanaf 21 
oktober juffrouw Lindy ( uit groep 7). 

Op de andere dagen is juf Petra in de klas, behalve op donderdagmiddag dan 
heeft juf Petra vrij. 
Wij denken dat we hiermee meer rust creëren voor de kinderen en leerkrachten. 

Betrokkenheid en welbevinden worden als 
voorwaardelijk gezien om te kunnen 
ontwikkelen. U kunt het zich wel 
voorstellen: als je niet lekker in je vel zit, 
bijvoorbeeld omdat je vaak hoofdpijn hebt, 
of omdat je thuis met verdrietige dingen te 
maken hebt, dan lukt het niet zo goed om te 
leren of om met andere kinderen om te 
gaan. Het is dan belangrijk dat eerst samen 
met het kind en u als ouder gekeken wat er 
gedaan kan worden om de betrokkenheid 
en het welbevinden te verbeteren.  
 

http://www.zienvooronderwijs.nl/
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En er is ruimte om nieuwe kinderen in te laten stromen. We willen wel de 

groepen samen laten werken tijdens het tutorlezen met groep 8. En op 
vrijdagochtend gaan groep 3 en 4 samen naar de gym. Enkele expressie- en of 
wereldoriënterende activiteiten zouden ook nog samen aangepakt kunnen 

worden. Het blijft voor de kinderen erg fijn om met de kinderen uit de andere 
groep op te trekken.  

 
Aanmelden en afmelden 
Wij hebben vernomen dat familie Kuijsten gaat verhuizen naar een andere 

basisschool. We wensen Sam uit groep 4 en Eline uit groep 2 erg veel plezier op 
basisschool Besoyen. 

Tegelijkertijd zoekt familie Koek voor haar twee kinderen een school in Waalwijk. 
Matthijs uit groep 4 en Stijn uit groep 2 willen na de herfstvakantie een kijkje 
komen nemen. Wij heten ze van harte welkom. 

  
Even voorstellen 

Sinds enkele weken zijn er een aantal nieuwe pabo-stagiaires begonnen bij ons 
op school. Hierbij stellen wij twee stagiaires aan u voor.  

Juffrouw Nicole en juffrouw Hanife. 
De namen van de andere juffen zijn: Tessa, , Daniëlle, Nancy, Sanne, Zoë. 
Deze stagiaires blijven tot ongeveer februari in de groepen waar ze nu staan. 

Daarna moeten ze naar een andere groep. 
Vanuit de opleiding Pedagogiek loopt Ayse stage. Zij voert opdrachten uit in de 

verschillende groepen met verschillende kinderen onder leiding van onze interne 
begeleidster juffrouw Nicole. 
 

 Hallo allemaal, 

 
Ik ben Nicole de Rooij, ben 18 jaar oud 
en loop stage in groep 1/2A bij juffrouw 

Tilly. Elke dinsdag ben ik er te vinden en 
om de tien weken loop ik een hele week 

stage! De rest van de dagen ga ik naar 
school.  
Ik zit in het eerste jaar van de Pabo op 

Fontys Hogeschool Kind & Educatie in 
Tilburg.  

Naast mijn stage en school, speel ik 
graag voetbal. Voor de rest doe ik het 
liefst leuke dingen met mijn vriendinnen 

of mijn vriend! 
 

Nu ken je mij een beetje, maar heb je 
nog meer vragen? Kom gezellig even 
langs! 

 
Groetjes juffrouw Nicole 
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Hallo allemaal,  
Ik ben Danielle van Gestel en ben 19 

jaar. Ik zit op de Pabo en loop stage in 
groep 5. Ik heb het daar erg naar mijn 

zin. Ik heb voor de Pabo de opleiding 
onderwijsassistent gedaan. Hier mocht ik 
ook al op andere scholen stage lopen. Dit 

heb ik altijd heel leuk gevonden. Ik kijk 
er daarom ook erg naar uit om op 

basisschool de Meerdijk stage lopen. Het 
wordt vast en zeker een leuk jaar! 
Groetjes, Danielle 
 

 

Waterpokken 
 

 
Wat is het? 

Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een 
virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing 

is men levenslang beschermd tegen waterpokken. Het virus blijft echter in het 
lichaam aanwezig en kan op latere leeftijd gordelroos veroorzaken. 

 
 
 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
Mijn naam is Hanife Demirtas en ik 
studeer aan de pabo Fontys te Tilburg. Ik 

zit nu in mijn eerste jaar van de 
opleiding. Hiervoor heb ik de opleiding 

onderwijsassistente gedaan en heb deze 
afgerond. Ik heb tot nu toe met veel 
plezier al een aantal dagen in de week 

stage gelopen. Ik sta elke dinsdag in 
groep 6. Verder hoop ik er een leuk en 

leerzaam jaar van te maken!  
Met vriendelijke groet,  
Hanife Demirtas  
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De verschijnselen van waterpokken zijn: 

- in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn 
- na een paar dagen verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 

uur blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken 
- de blaasjes gaan open of drogen in; er ontstaan korstjes, die na enige 

tijd afvallen 

- waterpokken zie je vooral op de romp, gezicht, tussen de haren en in 
de mond. 

- door het krabben kan er een infectie van de huid optreden 
 
Hoe krijg je het? 

Het virus verspreidt zich via kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes 
afkomstig uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de 

blaasjes bevat virus.  
Waterpokken is besmettelijk vanaf een dag vóór het ontstaan van de blaasjes tot 
alle blaasjes zijn ingedroogd. De kans dat er al andere kinderen besmet zijn 

voordat je ziet dat een kind waterpokken heeft is zeer groot. 
Het is niet zinvol kinderen te weren van school omdat besmetting al heeft 

plaatsgevonden voordat de blaasjes ontstaan. 
 

Wat te doen om de jeuk te verminderen?  
Krabben verergert de kans op bacteriële 
infecties en jeuk! Hieronder enkele tips om 

jeuk en infecties te verminderen: 
- Houd de nagels van je kind 

schoon en kort. 
- Was of douche je kind kort met 

lauw of koel water. 

- Bij pijnlijke blaasjes in de mond 
kan een waterijsje of koude 

drank de pijn tijdelijk verzachten. 
- Houd je kind uit de zon. 

 

Opmerkingen 
- Waterpokken kan gevaarlijk zijn voor pasgeborenen als hun moeder de 

ziekte doormaakt in de dagen rond de geboorte. Omdat in Nederland  
vrijwel iedereen als kind waterpokken doormaakt en daarna levenslang 
beschermd is, komt dit weinig voor. Een pasgeborene waarvan de 

moeder waterpokken doormaakt, krijgt uit voorzorg speciale antistoffen 
tegen de ziekte.  

- Ook kinderen met een verminderde afweer die voor het eerst besmet 
worden met waterpokken lopen het risico ernstig ziek te worden. Zij 
kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met antistoffen als 

zij met een waterpokkenpatiënt in contact zijn geweest. (bron: GGD) 
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Nationaal schoolontbijt 

Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit 
verschillende onderzoeken. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de 

beste start is. En het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten. Om dat te 
ervaren, krijgen ruim 400.000 kinderen op zo'n 2.000 
basisscholen in de week van Het Nationaal 

Schoolontbijt een ontbijt aangeboden. Ook onze school 
doet hier dit jaar aan mee. Dit evenement vindt 

plaats op dinsdag 5 november. Bakkers en 
supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat al die 
ontbijtpakketten met vers brood en lekker beleg op 

onze school komen. Ons ontbijt wordt verzorgd door…  
Voor meer informatie kun u een kijkje nemen op 

www.schoolontbijt.nl  
 
 

 
 

TSO de broodtrommel 

___________________________________________________________________________ 

Na de herfstvakantie gaat een goede overblijfkracht ons verlaten. 
Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe overblijfkracht die in ons team past. 

Het gaat over de maandag groep 5/6 
en/of dinsdag groep 3/4  

 en/of donderdag groep 7/8 (dit is een kleine groep van 10 kinderen). 
Alle groepen worden nu door mijzelf gedaan maar graag wil ik als extra 

kracht rond lopen. 

In de groepen 3/4 en 5/6 sta je met een collega in de klas.  
In de groep 7/8 sta je alleen in de klas maar buiten zijn we gezamenlijk aan 

het surveilleren.  
  Wie wil ons versterken of weet iemand die dat kan? 

Je kunt ook eerst een keertje komen kijken om te oriënteren of je dat wil. 

Als je interesse hebt kun je me bellen of mailen. 
Wilma en het overblijfteam 

 tel: 06-18996782 
e-mail: w.luiken-voogd@hetnet.nl 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.schoolontbijt.nl/
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De fiets 
 

Steeds vaker komt het voor dat kinderen na schooltijd en in het weekend hun 
fiets op school laten staan. 
Wij willen u er bij deze op attenderen dat de school niet aansprakelijk is voor 

diefstal of vernieling. 
Wij verzoeken u dan ook bij deze ervoor te zorgen dat uw kind zijn / haar fiets  

iedere dag mee naar huis neemt. Op deze manier voorkomen we onnodige 
narigheid. Uiteraard kan het voorkomen dat een fiets op school blijft staan en dit 
is geen probleem als u de conciërge en/of leerkracht op de hoogte stelt van de 

situatie. De fiets kan dan binnengezet worden.  

 
Met vriendelijke groet 
Rob Groeneveld 
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Dit keer zijn de verhalen geschreven door Roos, Enzo A., Maud, Silke, Siep, Sem, 
Pepijn, Elke, Yasmijn en Djairo. 
 

We hebben 32 kinderen in de klas en we knutselen en tekenen vaak. Het is heel 
leuk in groep 5. We moeten heel hard werken, maar dat vind ik leuk! Het fijnste 

vind ik het als het lekker stil is. Soms zijn we ook wel een beetje druk. 
We moeten elke week onze taakbrief af hebben. Je leert nieuwe dingen zoals 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. We hebben veel geleerd met 

geschiedenis. Het ging over de putmeester. 
Met biologie hebben we het over gezond en ziek zijn gehad. Ik vind biologie wel 

leuker dan geschiedenis. Ik vond het erg leuk toen we de biologietoets kregen, 
omdat ik later veearts word. Tekenen, drama en knutselen doe ik ook graag! We 
maken vaak leuke dingen! 

Maar tekenen, buiten spelen en computeren blijft het leukst! Begrijpend lezen 
vind ik wel minder.  

Sommige vakken zijn best moeilijk. 
We hebben hele lieve juffen: juf Maria en Marion. Soms zijn ze ook wel eens 
boos, als kinderen niet goed luisteren. 

 
We mogen naar leuke uitjes en we hebben ook nog een voorlees-wedstrijd. Dat 

komt omdat het kinderboekenweek is. We hebben vragen gehad over 
kinderboeken en zo. We moesten ook een rondje rennen. Vanmorgen zijn we 
naar het kunstencentrum geweest voor een workshop met instrumenten. 

Verder hebben we ook een leuk schoolplein.  
 

Een interview van Djairo aan zichzelf:          
 

Hoeveel jaar ben je?                   8 jaar 
Wat vind je van school?              Ik vind het fijn. Ik voel    
                      me hier prettig,blij en gelukkig.   

Wat heb je in groep 5 gedaan?    Heel veel! En het leukste   
                       vind ik muziek. Minder  

                               leuk vind ik rekenen. 
 
Dit was het. Doei!    

 
               Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 7 november 2013 
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