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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 
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Kalender 

5 oktober Studiemiddag, alle kinderen de middag vrij 

7 oktober Start Kinderboekenweek 
Groep 1/2 takkenhoedjes bij de Roestelberg 

16 oktober Meneer Paul jarig 

 

Grandioos Feest 
Het was geweldig! Juf Ria en juf Nel vierden het afscheid op 30 september 2015.  
Zij gaan nu genieten van hun vrije tijd. De dag zat boordevol verrassingen. Een 

defilé, waarbij de kinderen met hun zelfgemaakte hoeden, acte de precense 
gaven. De hoeden van papier, karton en andere 

materialen waren in de workshops gemaakt met 
hulp van ouders, die wij hartelijk danken voor hun 
bijdrage. 

De kinderen presenteerden in de speelzaal een lied, 
een dans, een rap, een toneelstuk waar de 

feestelingen enorm van hebben genoten. Na een 
druk bezochte receptie namen we afscheid van juf 
Ria en Nel.  

 
Studiemiddag 

Maandagmiddag 5 oktober zijn alle kinderen vrij. De school is om 12.00 
uur uit. Zorgt u ervoor dat de BSO of eventuele andere opvang hierover ingelicht 
wordt? De leerkrachten krijgen een studiemiddag van Dhr. Guus Geisen. Zoals u 

wellicht al eens eerder gelezen heeft is Meerdijk flink aan de slag met het 
onderwijsconcept Boeiend Onderwijs. Dhr. Guus Geisen, gespecialiseerd in 

innovatie en organisatieontwikkeling, ondersteunt ons hierbij.  
 
Overblijfspullen 

Er is wat onduidelijkheid over het opbergen van de broodtrommel en de 
drinkbeker van de kleuters. De broodtrommels gaan ’s ochtends in de grote 

blauwe bak per groep en de drinkbekers gaan in een aparte bak, die erbij staat. 
Er blijft dus niets in de tas. Op deze manier hebben we alles bij elkaar en kunnen 
we tussen de middag snel de spullen uitdelen, zodat de kinderen op tijd kunnen 

beginnen met het nuttigen van de lunch. Vergeet u niet elke week de 
overblijflijst in te vullen? Vooral bij de kleuters is het prettig om in een overzicht 

direct te kunnen zien wie er overblijft en wie 
er naar huis gaat. 
 

Er kwamen ook vragen binnen over  
het koelen van de etenswaren. De 

overblijfbakken worden door de leerlingen in 
de koelkast gezet en om kwart voor twaalf 

eruit gehaald door de overblijfkrachten. Zo 
kunnen de kinderen genieten van een heerlijk 
lunch. 

 
 

 
 



[Geef tekst op] 
 

1 oktober 2015 
Jaargang 11, nummer 2 
Schooljaar 2015-2016 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Takkenhoedjes groep 1/2 

Woensdag 7 oktober gaan alle kleuters naar de Loonse en Drunense duinen. 
De ouders die zich aangemeld hebben, hebben inmiddels een groepsindeling 

ontvangen.   
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 De kinderen worden op het 

gebruikelijke tijdstip (8.20-8.30 uur) 

naar hun eigen klaslokaal gebracht.  

 Het fruit en drinken wordt verzameld in 

de bakken. Deze staan in de klas klaar. 

 De kinderen krijgen in de duinen 

opdrachten, die ze samen met de 

begeleidende ouders uitvoeren.  

 Het uitstapje duurt ongeveer tot 11.30 

uur, dus de kinderen kunnen op het 

normale tijdstip (12.15 uur) op school 

worden opgehaald.  

 De ouders die zich hebben opgegeven 

om te rijden en niet meer naar huis 

gaan, kunnen op school wachten en een kopje koffie/thee drinken.  

Het is belangrijk dat de kinderen lekker zittende kleding dragen. Uiteraard hopen 
we op mooi weer, maar regenkleding en laarzen kunnen noodzakelijk zijn.  
 

 
Kinderboekenweek 

Op woensdag 7 oktober start de Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is 
raar maar waar. Net zoals andere jaren wordt de school weer gezellig versierd en 
vindt er een voorleeswedstrijd plaats in de bovenbouw. Uiteraard is er ook weer 

een nieuw lied (raar maar waar) voor de Kinderboekenweek uitgebracht.  
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Even voorstellen 

Elke groep heeft dit schooljaar een stagiaire van de PABO. Hierbij stellen ze zich 
aan u voor. 

 

Groep 1/2A 
 

 
 

Juffrouw Rozemarijn 

 
Ik ben juf Rozemarijn. Ik ben 25 
jaar oud en woon samen met mijn 

man en 2 katten in Waalwijk. Ik 
heb eerder al psychologie 

gestudeerd en werk nu als 
dyslexiebehandelaar op diverse 
basisscholen. Naast mijn werk volg 

ik de deeltijdopleiding pabo. Je 
vindt mij elke dinsdag in groep 1-

2A.  
 

Groep 1/2B 
 
 

 

 

Juffrouw Maud 

 
Ik ben Maud van Dongen, 17 jaar 
uit Kaatsheuvel. Op de foto zie je 
mij samen met de bevers, de 

bevers zijn een groep kinderen 
van 5 tot 7 jaar die elke 

zaterdagochtend naar scouting 
komen. Van die groep ben ik 
samen met twee anderen de super 

trotse leiding. Afgelopen jaar ben 
ik gestart op de Pabo in Tilburg, ik 

heb het daar hartstikke naar mijn 
zin met alle andere 

medestudenten.  
Elke dinsdag ben ik op de Meerdijk 
te vinden en loop ik stage in groep 

1/ 2 B met Barbara als mentor. Ik 
vind het een super leuke klas en 

geef met plezier les.  
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Groep 3 

 

 

Juffrouw Seyma 

 
Ik ben Seyma Pak, 20 jaar oud en 

ik woon in Waalwijk. Thuis leef ik 
met mijn ouders, mijn zus en mijn 

broertje. Ik werk bij de Gamma. 
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, televisie kijken en met 
de mensen die ik lief heb tijd 
doorbrengen. In Tilburg op het 

Fontys volg ik de opleiding Pabo. 
Ik zit nu in het tweede jaar. Ik 

mag in groep 3 stage lopen, wat ik 
erg leuk vind. De meeste kinderen 
ken ik al van vorig jaar. Ik heb zin 

in mijn stageperiode met mijn 
mentor en de kinderen van groep 

3. 
 

Groep 4 
 

 

Juffrouw Cassie 
 
Mijn naam is Cassie Rutters. Ik 

ben 20 jaar en woon in Waspik. 
Misschien dat sommige 

ouders/verzorgers mij zullen 
herkennen want ik loop dit jaar 
voor het twee jaar stage op 

basisschool Meerdijk. Ondertussen 
zit ik in het laatste jaar van Fontys 

Hogeschool Kind en Educatie 
(PABO). In dit jaar zal ik dus 
hopelijk gaan afstuderen. Ik ben 

erg blij dat ik dat op basisschool 
Meerdijk mag gaan doen. Dit jaar 

ben ik te vinden in groep 4 bij juf 
Maria. Het eerste half jaar ben ik 
twee dagen in de week op 

Meerdijk, maar na de 
kerstvakantie zelfs iedere dag!  

In mijn vrije tijd sport ik 
regelmatig en vind ik het leuk om 
gezellige dingen te doen met 

vriendinnen. Daarnaast werk ik op 
dit moment op zaterdagen nog in 

een bakkerij in Waspik.  
Ik kijk enorm uit naar dit jaar en 

hoop weer veel te gaan leren.  
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Groep 5 
 

 

Juffrouw Karlijn 
 
Ik ben Karlijn Huybregts en ik ben 

21 jaar oud. Ik woon in België en 
heb daar ook op school gezeten tot 

en met de middelbare school.  
Ik heb afgelopen jaar mijn eerste 
jaar op de PABO gehaald en heb 

hier veel geleerd. Ik vind het heel 
erg leuk om met kinderen te 

werken en om ze dingen bij te 
leren en dat wil ik het komende 
half jaar ook gaan doen in groep 

5. Ik heb er in ieder geval heel erg 
veel zin in en ik hoop de kinderen 

ook! Op de foto zie je mij met mijn 
twee broertjes. 
 

Groep 6 
 

 

Juffrouw Lieke 
 

Mijn naam is juf Lieke en voor 
sommigen ben ik een bekend 

gezicht op De Meerdijk. Ik zit nu in 
het eerste jaar van de pabo maar 
hiervoor heb ik onderwijsassistent 

gedaan. Ik heb drie jaar geleden 
stage gelopen in groep 4 en twee 

jaar geleden in groep 1/2a en 
groep 1/2b. Ik ga al een paar 

jaartjes mee op kamp dus ik ben 
niet helemaal nieuw. Mijn hobby's 
zijn twirlen, winkelen en leuke 

dingen doen met vriendinnen. Ik 
sta dit jaar op de dinsdag in groep 

6 en ik heb super veel zin om weer 
bij De Meerdijk aan de slag te 
gaan! 
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Groep 7 

 

 

Meneer Jop 

 
Hoi allemaal, ik wil mezelf graag 

even voorstellen. 
Mijn naam is Jop Dieltjens en ik 

ben 17 jaar oud. Ik woon bij mijn 
ouders in Kaatsheuvel. Ik loop de 
komende periode in groep 7 stage 

bij Juf Kim. 
Ik werk in de weekenden en in de 

vakanties in de Efteling.  
Ik zit in het eerste jaar van de 
Pabo in Tilburg en ik heb het er 

heel erg naar mijn zin en kijk uit 
naar de volgende jaren. Ik heb 

heel veel zin in dit jaar en denk 
veel te kunnen leren hier bij de 
Meerdijk! 

 

Groep 8 

 

 

Meneer Stefan 

 
Mijn naam is Stefan van Balkom. 

Ik ben 24 jaar en kom uit 
Kaatsheuvel. 
Ik loop stage bij meneer Paul in 

groep 8. Een hele leuke groep en 
ik kijk er naar uit om aan de slag 

te kunnen met deze klas! 
Dit is mijn eerste jaar op de Pabo 
aan het Fontys in Tilburg.  

Mijn grootste hobby is voetballen. 
Ik ben keeper bij het eerste elftal 

van FC Drunen. 
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Lees verder… 

 
 

 
 
 

 
 

 
Herfstvakantie bij de BSO!  

 
Deze vakantie staat in het teken van ‘Game mania!’.  
 

Hou je van gamen? Tegenwoordig zijn heel veel kinderen heel gek op  
gamen op een Wii, PlayStation of misschien op de tablet of computer? 

Deze vakantie gaan we super veel plezier beleven aan Minecraft, FIFA,  
Candy Crush, Hay Day en Angry Birds op een totaal andere manier.  
We komen vooral veel in beweging, gaan ons creatief uitleven en eten  

verassend leuke gerechten. 
 

Elke dag staat in het teken van een andere game, we hebben 
allerlei leuke  
Activiteiten op het programma staan.  

Ook zijn er voor de kinderen vanaf 7 jaar spetterende 
kiesdagen!  

Doe je mee met “Clash of Clans” of maak je een mooi 
kunstwerk tijdens  

de kiesdag “Techniek-Freak”?  
Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO en de 
basisscholen. 

Je zult je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!  
Het volledige programma is te zien op de website 

www.mikz.nl  
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. 

 

http://www.mikz.nl/
mailto:vakantiewaalwijk@mikz.nl
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Wat is de Mini Kunstclub? 

Elke eerste zaterdag van de maand, kunnen alle kinderen uit Waalwijk een 
omstreken van 4 t/m 6 jaar naar het Kunstencentrum in de Irenestraat in 

Waalwijk komen.  
De Mini Kunstclub is een speelse manier om kinderen in aanraking te laten 
komen met dans, theater, muziek en beeldende kunst en staat altijd in het teken 

van een leuk thema wat de kinderen erg aanspreekt.  
 

Ouders en kinderen kunnen vanaf 9.30 binnen lopen. Wij hebben de entree met 
het thema aangekleed en met muziek omlijst, om de sfeer er vast in te brengen.  
Om 10:00 uur verzamelen alle kinderen in de theaterzaal en worden door een 

van onze docenten meegenomen door middel van bewegen, luisteren en 
verbeelden in het thema dat van toepassing is. 

Na deze introductie mogen alle kinderen in de ballenbak graaien. Ieder kleur 
staat voor een discipline (dans, theater, kinderatelier, muziek). Per Mini 
Kunstclub komen telkens 2 disciplines aan bod. Het kinderatelier is elke 

Kunstclub een onderdeel. Daarna gaan de kinderen verder in de discipline van de 
gekleurde bal die ze gepakt hebben. De ene keer maken ze prachtige 

kunstwerken, de andere keer bespelen zij instrumenten. Soms mogen de 
jongens en meisjes zich helemaal uitleven tijdens de dansles of worden de 

kinderen omgetoverd in hun eigen favoriete fantasiefiguur tijdens de theaterles.  
 
Onze professionele docenten zorgen voor de juiste sfeer en het juiste gevoel om 

de creativiteit van de kinderen tot volle uiting te kunnen brengen. 
U als ouder kunt met een gerust hart een boodschapje in het centrum doen, of 

even relaxen in onze ontmoetingsruimte met de krant en een kopje koffie. 
De kinderen hebben een inspirerende ochtend en zijn een ervaring rijker.  
De data en thema’s voor dit schooljaar zijn: 

 
3 oktober: curcus 

7 november: wilde westen 
2 januari: winter wonderland 
6 februari: ridders en kastelen 

5 maart: lentekriebels 
2 april: avonturen/jungle 

4 juni: het mysterieuze bos 
2 juli: de zomerse zon 
 

Wij hopen u en uw kinderen in het 
Kunstencentrum te mogen ontvangen tijdens 

de Mini Kunstclub.  
Tot snel ziens! 
 

Team KCW 
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Vaders Voor Lezen verhalenwedstrijd 
 
Ouders hebben de grootste invloed op het leesgedrag van hun kinderen. Uit 

onderzoek blijkt dat vaders en moeders hun eigen, unieke manier van voorlezen 
hebben. Daarom is het van belang dat beiden aandacht besteden aan de 
leesopvoeding. Het voorbeeld van een lezende vader heeft met name veel 

invloed op hun zoons. Zo kunnen vaders bijdragen aan het voorkomen van een 
leesachterstand bij jongens. 

Wat is het doel van Vaders Voor Lezen? 
Met de campagne Vaders Voor Lezen wil de Leescoalitie (groot)vaders stimuleren 
meer (voor) te lezen.  Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig. 

Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen beter scoren op school. 

Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het 
verwoorden van emoties. Een voorlezende (groot)vader heeft veel effect op het 

leesgedrag van kinderen. 

 

 

Wie organiseren Vaders Voor Lezen? 

De Leescoalitie is opgericht in 2012 en bestaat uit Stichting Lezen, de Stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de Koninklijke 

Bibliotheek, de Vereniging Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen & 
Schrijven. Deze landelijke spelers op het gebied van leesbevordering bundelen 
hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. 

Meedoen? 
Meedoen is heel makkelijk: vaders nemen hun verzonnen verhaal op met hun 

mobieltje of recorder en laten het achter op vadersvoorlezen.nl. Vervolgens 
zoekt Jacques Vriens het beste verhaal uit en makt dar een echt voorleesverhaal 

van dat de winnaar als boekje krijgt uitgereikt. Lees meer over deze wedstrijd op 
vadersvoorlezen.nl. 

 

 

http://vadersvoorlezen.nl/_wpx/wp-content/uploads/2014/09/Jõrgen-K-Lezen-vaders-voorl-Pur_1058.jpg
http://www.lezen.nl/
http://www.cpnb.nl/
http://www.cpnb.nl/
http://www.kb.nl/
http://www.kb.nl/
http://www.debibliotheken.nl/
http://www.lezenenschrijven.nl/
http://www.lezenenschrijven.nl/
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RKC WaalWijkBattle. 

Eerder deze maand is RKC Waalwijk bij onze school langs geweest voor de RKC 
WaalWijkBattle. Heb jij je al ingeschreven? Als dat niet het geval is, wacht dan 
niet te lang, want vol = vol! 

De RKC WaalWijkBattle is een 
straatvoetbalcompetitie waarin je als 

international van jouw wijk samen 
met vrienden en/of buurtgenoten 
strijdt tegen andere wijken uit 

Waalwijk. De competitie wordt 
georganiseerd voor jongens en 

meiden tussen de 9 en 13 jaar oud 
die in groep 6, 7 of 8 van de 
basisschool zitten. Wees er snel bij 

want uit iedere wijk kunnen 
maximaal 20 kinderen deelnemen!  

 
Inschrijven is gratis en kan 

gemakkelijk en snel via 
www.rkcwaalwijkbattle.nl !  

 

 
 

 
Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 22 oktober 2015 

http://www.rkcwaalwijkbattle.nl/

