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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 oktober Meneer Paul jarig 
GGD spreekuur 

17 oktober Jubileum 40 jaar onderwijs juffrouw Maria en juffrouw Elsbeth  

20 oktober t/m 

24 oktober 

Herfstvakantie 

29 oktober Medezeggenschapsraad 

31 oktober Continurooster 8.30 – 14.30 uur 

3 november Voorlopig Adviesgesprekken voor groep 8 

4 november Nationaal Schoolontbijt 
SEO gesprekken 

Voorlichting VO (groep 8) 

5 november Kinderpostzegels afleveren 

6 november SEO gesprekken 
Voorlopig Adviesgesprekken voor groep 8 

12 november Leerrijkdag! 
Alle kinderen 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 
 

16-10 Anne-Michelle van Alphen 8 

17-10 Nick van Riel 8 
18-10 Luca van der Steen 5 

20-10 Djairo van Hensbergen 6 
21-10 Roos Kriek 6 
22-10 Lars van Pinxteren 5 

22-10 Sam Kuypers 3 
25-10 Jip Swanenvleugel 8 

27-10 Mathijs Bergmans 3 
27-10 Niek van Vliet 5 
30-10 Siep de Kock 6 

31-10 Ruben van der Schuit 4 
31-10 Xanne van Mierlo 8 

02-11 Evan Hendriksen 1A 
07-11 Fenna Rutten 4 
11-11 Thijs Spiegelenberg 8 

 

 
 
 

Feest! 
De Kinderboekenweek is inmiddels afgelopen. Het thema Feest! komt goed van 

pas, want morgen staat de hele ochtend in het teken van feest voor het 40 jarig 
jubileum van juffrouw Elsbeth en juffrouw Maria. Alle groepen verzorgen een 
optreden voor deze juffen en gaan een workshop volgen.  

Morgen om 12.00 uur start de herfstvakantie.  
 

Prietpraat 
 
De kleuterklassen zijn bezig met de seizoenen. Alle 

kleuters mogen een wolkenmobiel maken. Voordat ze 
beginnen heeft er een kind nog een belangrijke vraag aan 

de juf en zegt: “Kun je daar dan ook mee bellen?”  
 
 

 
Leerrijkdag! 

Woensdag 12 november hebben de leerkrachten van basisschool Meerdijk in 
studiedag van Leerrijk! Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
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Nationaal Schoolontbijt 

Het Nationaal Schoolontbijt is al 11 jaar het grootste educatieve 
ontbijtevenement van Nederland. Ook onze school doet mee aan het Nationaal 

Schoolontbijt. Dit vindt plaats op dinsdag 4 november.  
 
Zorgt u ervoor dat uw zoon/dochter uiterlijk maandag 3 november een bordje, 

beker en bestek in een tas voorzien van naam, mee naar school neemt? 
 

Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit 
verschillende onderzoeken. Of ze ontbijten niet gezond. 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 gaan ook dit jaar ruim 500.000 kinderen 
op zo'n 2.500 basisscholen samen ontbijten. Bakkers en supermarkten uit de 

buurt zorgen ervoor dat al die kinderen op tijd hun ontbijtje krijgen. 
 

 
 
 

 
SEO-gesprekken 
Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport, in februari en in juni. In 
november ontvangt uw kind geen rapport, maar u wordt wel uitgenodigd voor 
een tien-minutengesprek. Deze oudergesprekken vinden plaats op dinsdag 4 

november en op donderdag 6 november en is gericht op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van uw zoon/dochter. Om goed van deze ontwikkeling 

op de hoogte te zijn, hebben alle leerkrachten het instrument ZIEN! ingevuld.  
 
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? 

 
ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven dimensies. Dat zijn Betrokkenheid en 

Welbevinden en de vijf sociale vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale 
flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. De 
zeven onderdelen beïnvloeden elkaar.  
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De oudergesprekken die plaatsvinden zullen in eerste instantie gericht zijn op de 
onderdelen van ZIEN! In tweede instantie kan er gesproken worden over de 

cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling en leeropbrengsten.  
Voorafgaand aan het tien-minutengesprek 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.  
 

  

http://www.zienvooronderwijs.nl/
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Even voorstellen 

In deze tussenbeide stellen de PABO 1 stagiaires zich aan u voor. Zij lopen tot 
februari iedere dinsdag stage.  

Hallo allemaal, mijn naam is Elisa van der Kemp en ik ben 

stagiaire in groep 1-2b. Ik studeer aan de Fontys in 
Tilburg. Voordat ik voor Kind en Educatie ging, heb ik een 

jaar op de docentenopleiding Engels gezeten, maar na 
stage te hebben gelopen bij het vak Engels op de Overlaat, 
merkte ik dat het toch net niet was, wat ik zocht. Nu ik een 

paar weken al stage heb gelopen bij groep 1-2b weet ik 
dat ik nu wel op de goede plek zit. 

Naast mijn opleiding ben ik heel actief bezig met muziek. 
Ik heb zang- en pianoles en ik zit in twee bands en een 
zanggroep. Gelukkig kan ik dit allemaal goed naast mijn 

opleiding blijven doen. Een andere, iets kleinere hobby van 
mij is tekenen. Ik heb in groep 1-2b tekeningen van 

Winnie de Poeh en Knorretje, Teigetje en Konijn op het 
raam gemaakt. 
       

     groep 1/2b 
 

 
 
Ik ben Seyma Pak, 18 jaar oud en ik woon in Waalwijk. 

Thuis leef ik met mij ouders, mijn zus en mijn broertje. Ik 
werk al 2 jaar bij de Action. Hier heb ik het erg naar mijn 

zin samen met mijn collega’s en de klanten die komen 
winkelen. Mijn hobby’s zijn winkelen, muziek luisteren, 
luierend televisie kijken en met de mensen die ik lief heb 

tijd doorbrengen. In Tilburg op het Fontys volg ik de 
opleiding Pabo. Op de Meerdijk mag ik stage lopen in groep 

1 /2 b, wat ik met alle plezier doe. Ik ben de komende tijd 
de juffrouw van een hele leuke en lieve klas.  
                              groep 1/2b 

 
                                                                             

 
Hallo. Mijn naam is Britt Leermakers. Ik ben 19 jaar oud 
en ik kom uit Loon op Zand. Ik zit op de PABO in het 

eerste jaar en samen met Sanne loop ik op dinsdag 
stage in groep 3 bij juffrouw Ria. Ik vind het leuk om te 

voetballen en om training te geven. Dit doe ik bij Uno 
Animo. Ik heb al een paar keer mogen meekijken en zelf 

al wat lesjes mogen geven in groep 3. Dit vond ik 
hartstikke leuk. Ik denk dat dit voor mij een leerzame 
stage gaat worden, waaraan ik veel plezier ga beleven. 

Groetjes Britt.  
 

groep 3 
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Ik ben Sanne van der Schans, eerste jaar PABO studente aan 
het Fontys in Tilburg. 

Op dit moment loop ik stage in groep 3 bij Juf Ria. Hiervoor 
heb ik mijn HAVO diploma behaald aan het Koning Willem I 

College in Den Bosch. Ik heb er heel veel zin in dit schooljaar! 
 
 

           Groep 3
          

 
 
Hallo allemaal! Ik ben Merel Kraal, 17 jaar en woon in Sprang-

Capelle. Mijn hobby’s zijn toneelspelen, zingen, pianospelen 
en ik zit op de scouting. Vorig jaar, in 5 HAVO, moest ik 

kiezen welke opleiding ik wilde gaan doen. Ik koos voor de 
PABO, omdat ik het heel leuk vind om met kinderen om te 

gaan en ze iets te leren. Ik heb het helemaal naar mijn zin in 
groep 7 en ga er samen met deze klas een heel leuk halfjaar 
van maken.  

      groep 7 
   

 
Ik ben Mandy de Kok en ik ben 17 jaar oud. Op mijn eerste stagedag werd ik 17. 
Toen ik dit vertelde begon de klas enthousiast te zingen wat ik een super leuke 
binnenkomer vond. Hier hoorde natuurlijk 

een lekkere traktatie bij! ik loop nu een 
maand stage in Groep 6! Ik vind het tot nu 

toe een super gezellige en leuke klas! Stuk 
voor stuk zijn het lieve kinderen. Ik zelf 
woon bij mijn moeder in Drunen en studeer 

aan de Pabo in Tilburg. In mijn vrije tijd 
voetbal ik bij RKDVC, waar ik speel in 

dames 1. Dit doe ik nu zeven jaar.  Ook 
vind ik het leuk om te winkelen, houd ik van 
een gezellig feestje en vind ik het leuk om 

leuke dingen te doen met mijn vriend. 
De stagedagen op de 

Meerdijkschool 
bevallen mij 
super goed! Ik 

heb lessen gegeven, kinderen individueel geholpen en 
zijn ook een middag samen naar het lido geweest om 

paddestoelen te zoeken. Een geslaagde middag! Ik 
hoop dat ik hier nog veel leuke stagedagen mag 
meemaken en een geweldige tijd met de kinderen van 

groep 6 tegemoet mag gaan.  Ik heb er zin in!  
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   Actie op voeten en fietsen 
  
 In de week van 3 t/m 7 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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Lees verder… 
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Dag allemaal! 
 

Fijne herfstvakantie! Wij zien alle kinderen graag  
weer terug op school op maandag 27 oktober. 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 13 november 2014 


