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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 
 

3 september Vergadering Ouderraad 

4 september GGD Spreekuur 

9 september Ouderinformatieavond groep 1 t/m 8 

12 september Takkenhoedjes groep 1 en 2 
Continurooster 8.30 -14.30  

16 september Vergadering Medezeggenschapsraad 

19 september Reshare Kledinginzameling 

24 september Start kinderpostzegels 

 

 
 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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De scholen zijn weer begonnen! 

Voor de kinderen en leerkrachten van basisschool Meerdijk zit de zomervakantie 
er weer op. We zijn blij dat we iedereen hebben mogen begroeten op maandag 

25 augustus. Fris en fruitig gaan we het nieuwe schooljaar tegemoet! 
 
Deze nieuwsbrief, de tussenbeide, komt eens in de drie weken uit en 

bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u allerlei belangrijke 
informatie voor u en uw kind (eren). Wij willen u daarom vriendelijk 

verzoeken de tussenbeide steeds weer aandachtig te lezen en 
belangrijke data direct te noteren. Het tweede deel bestaat uit flyers en 
informatie van externe instanties.  

 
Jarigen 

02-09 Stan van Tiggelen 7 

08-09 Puk Treffers 5 
09-09 Faye Schapendonk 2A 

11-09 Fabiënne van Gool 3 
12-09 Matthijs Koek 5 
14-09 Tobin van Poederooijen 5 

15-09 Lars Mol 7 
18-09 Emily de Groot 3 

21-09 Marin Spiegelenberg 6 
23-09 Karim Catovic 5 
23-09 Lieke Damen 6 

24-09 Merle Schoonbrood 8 

 
Nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe leerlingen gestart.  
Groep 1/2A: Femm, Libby, Bob, Elin, Job en Giacomo. 

Groep 1/2B: Duke, Quinn, Benyamin, Stef, Luca en Dexx 
Groep 3: Tom 
Groep 8: Kurt 

 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a7cXea8DRPWWOM&tbnid=Vd449QnFPUdYqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mauritiusschool.nl%2FDelta_C02%2Fdefault.asp%3Fcomid%3D40%26modid%3D10471%26itemid%3D0%26time%3D-1&ei=nwsDVMmxB-an0AX5_4DACg&bvm=bv.74115972,d.d2k&psig=AFQjCNGJl_liQbVL1gyy06de4n5opDSEyA&ust=1409572112056704
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MYT0sUQkDnKOYM&tbnid=WBOU4CTJGaTwnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.alseenkindzoblij.com%2F%3Fp%3D1&ei=hAcTUrLgLMKn0AXu6IH4Cg&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNGtYr_r0Au-wKqaH5z8hnDbe8gtIw&ust=1377065201838715
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Ouderinformatieavond 

De jaarlijkse ouderinformatieavond vindt plaats op dinsdagavond 9 september.  
 

19.30 uur start eerste informatieronde voor groep 1-2, 7, 8 
Om 20.30 uur drinken we in Zomerdijk een kopje koffie of thee. 

20.45 uur start tweede informatieronde voor groep 3, 4, 5, 6 

 

Op deze avond maakt u kennis met de andere ouders van de klas en geven de 
leerkrachten informatie over het reilen en zeilen in de groep. De nieuwe 
brochures zijn digitaal per groep te vinden op de site (www.meerdijk.nl). 

Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd even 
contact opnemen bij de desbetreffende leerkracht. Geeft u via een mailtje, 

gericht aan de leerkracht van uw kind(eren) even door of u wel of niet aanwezig 
bent?  
De e-mailadressen van de huidige groepsleerkrachten worden hieronder 

vermeld: 

tpijnenburg@meerdijk.nl  Gr 1-2a 

bvandesande@meerdijk.nl  Gr 1-2b 

ehoyer@meerdijk.nl  Gr 1-2b 

rdirks@meerdijk.nl  Groep 3 

mverharen@meerdijk.nl  Groep 4 

lindavdgeer@hotmail.com  Groep 5 

psoethout@meerdijk.nl  Groep 5 

muriel.beaart@gmail.com  Groep 6 

mvanbeijnen@meerdijk.nl  Groep 6 

mol.b@planet.nl  Groep 7 

kimgillis@meerdijk.nl  Groep 7 

paulvugts@meerdijk.nl  Groep 8 

  Continurooster 
Zoals u eerder heeft gelezen vindt op vrijdag 12 september het eerste 

experiment van het continurooster plaats.  Deze dag gaan alle kinderen van 
groep 1 t/m 8 de hele dag naar school van 8.30 tot 14.30 uur. Uw zoon/dochter 

dient een fruithapje (voor de fruitpauze ) en een lunchpakketje mee te nemen. 
Alle andere dagen houden we de gewone schooltijden aan. Het experimentje 
komt terug op nog 4 vrijdagen:  3 oktober, 31 oktober, 21 november en 12 

december.  
 

Tandartsbezoeken 
Wij willen u vragen tandartsafspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te 
plannen. Hierdoor mist uw zoon/dochter zo weinig mogelijk van de lessen.  

 
Nieuw nummer? 

Heeft u een nieuw telefoonnummer of is er iets anders wat aangepast moet 
worden in het adressenbestand? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
directie@meerdijk.nl en aan de leerkracht van uw kind(eren).  

 
Team Basisschool Meerdijk 

Op 25 augustus zijn de nieuwe leerkrachten ook gestart. 
Juffrouw Linda in groep 5. Zij valt in voor juf. Marion. 
Juffrouw Muriel in groep 6. 

Juffrouw Gerrie in groep 7. 

http://www.meerdijk.nl/
mailto:tpijnenburg@meerdijk.nl
mailto:bvandesande@meerdijk.nl
mailto:ehoyer@meerdijk.nl
mailto:rdirks@meerdijk.nl
mailto:lindavdgeer@hotmail.com
mailto:robgroeneveld@meerdijk.nl
mailto:mvanbeijnen@meerdijk.nl
mailto:mol.b@planet.nl
mailto:kimgillis@meerdijk.nl
mailto:paulvugts@meerdijk.nl
mailto:directie@meerdijk.nl
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Het herstel van juffrouw Marion zal nog enige tijd duren, maar het gaat elke dag 

een stapje vooruit. 
Met meneer Frank gaat het heel erg goed en hij zal proberen zijn 

werkzaamheden gedeeltelijk uit te voeren. Voor de nieuwe ouders lichten we toe, 
dat meneer Frank voornamelijk zich toelegt op het systeembeheer ICT. 
Juffrouw Nel zal ook dit jaar ondersteunende taken hebben. 

 
Stagiaires   

De komende week zullen er nieuwe gezichten te zien zijn in de school. 
Meneer Rowen loopt stage op woensdag. Hij volgt de opleiding Sport en zal in de 
gymzaal assisteren en lessen geven.  Juffrouw Sanne is 1ste jaars pedagogiek 

studente en voert haar opdrachten binnen de school uit. Juffrouw Kytha heeft 
een plekje gevonden als onderwijsassistente 2de leerjaar in groep 6. 

Juf.Natasja staat op maandagen in groep 7. Zij zit in de afstudeerfase van de 
PABO en blijft minimaal tot de herfstvakantie bij ons op school. 
Dan komen drie 3de jaars PABO-studenten vanaf 16 december. Te weten juf. 

Guilia, juf Cassie en juf Jill. En zij nemen mee zes 1ste jaars PABO-studenten. 
Hiervan zijn de namen nog niet bekend. 

 
Inloop 

Weet u het nog? 
De deuren gaan om 8.20 uur open. Uw kind kan deze 10 minuten benutten om 
een rustige start te maken van de schooldag. Hij/zij hangt jas en rugzak aan de 

kapstok nadat het fruithapje in de fruitbakken is geplaatst en eventueel de lunch 
in de overblijfbak. De kinderen uit groep 1 krijgen nog hulp van u. Kinderen uit 

groep 2 gaan oefenen of zij het alleen kunnen. Vanaf groep 3 zien wij alle 
kinderen  graag alleen binnenkomen. Zij kunnen zelfstandig het ritueel 
uitvoeren. 

Heeft u een belangrijke mededeling of wilt u een gesprek neem dan contact op 
met de leerkracht om een afspraak te maken. Het is erg prettig om tijd voor 

elkaar te hebben en te nemen.  
 
Gevonden spullen 

We hebben nog enkele gevonden voorwerpen en kleding overgehouden van het 
afgelopen jaar. Bent u iets kwijt? Kijk bij de gevonden voorwerpen, die nu nog in 

de teamkamer bewaard worden. 
  
Reshare 

Kledinginzameling 

Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling. 
Doe mee en breng zoveel mogelijk kleding en 

schoenen naar Basisschool Meerdijk. De geldelijke 
opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van 

onze school. 
Vrijdag 19 september 2014 

 
U kunt de zakken met kleding op vrijdagochtend 19 september 

tot 09:00 uur inleveren op school. 
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Jantje Beton 

De ouderraad heeft contact met de stichting Jantje Beton. 
Wellicht mogen we weer meedoen en gaan we een mooi bedrag inzamelen om de 

wensen van “onze” kinderen te vervullen.  

 
Als we informatie over deze actie hebben, zullen we u op de hoogte stellen. 
 
Takkenhoedjes kleuters 

Op vrijdagochtend 12 september doen de kleuters mee met Takkenhoedjes! 
Een uitstapje naar de Drunense Duinen. Het is belangrijk dat de kinderen lekker 

zittende kleding dragen. Uiteraard hopen we op mooi weer, maar regenkleding 
en laarzen kunnen noodzakelijk zijn. 
 

  
 
 

Spetterende zwemactie 
Vandaag krijgt uw zoon/dochter een kortingsbon mee naar huis voor het 
vrijzwemmen in zwembad Olympia. Deze korting is geldig van 1 september tot 

31 december 2014 op woensdag en zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur. In de 
vakantieperiodes geldt de bon van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.  

 
Dineaux (veilig bewegen op niveau) 
Dineaux is gespecialiseerd in het aanbieden van uitdagende, boeiende en goed 

uitgebalanceerde sport- en bewegingsactiviteiten voor schoolgaande jeugd in de 
basisschoolleeftijd. Binnenkort start SportMix op 23 september in Balade. Uw 

kind kan kennis maken met allerlei sporten. Kijk voor meer informatie op: 
http://www.dineaux.eu/index.php/nl/  
 

 
 

 
 

http://www.dineaux.eu/index.php/nl/
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St. Jan de Doper 

 

 

Beste ouders, jongens en meisjes, 

 

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn begonnen. Fijn om elkaar na zo’n periode 

weer terug te zien!  

In de kerk gaan we met nieuwe energie beginnen met de gezinsvieringen. De pastoor zou 

het fijn vinden als hij velen van jullie ook in de kerk mag begroeten. 

 

Daarom nodigen wij ieder uit voor de eerste gezinsviering in het nieuwe schooljaar die 

gehouden wordt op zondag 7 september om 11.00 uur in de St. Clemenskerk. 

Het thema van deze viering is: ‘Samen in zijn naam’. 

Als wij samenkomen in de kerk zijn we niet zomaar een groepje mensen dat daar toevallig is 

maar dan zijn wij met een doel gekomen. 

We willen samen komen om te bidden. In ons gebed kunnen wij dingen aan God voorleggen 

en Hij zal zeker naar ons luisteren. God weet immers wat goed voor ons is. 

 

Wij nodigen ouders en kinderen van harte uit om naar de kerk te komen waar wij samen in 

gebed kunnen gaan om zo de liefde van God te voelen die ons samen brengt. 

 

Komen jullie ook zondag 7 september om 11.00 uur naar de St. Clemenskerk? 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het pastoraal team 

Diaken Anton van Diessen 
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Hoofdluis gaat weer naar school!  

 
Iedere maandagochtend na de vakantie controleren wij, 

luizenmoeders, de haren van alle kinderen. Dit hebben we 
afgelopen week ook gedaan, gelukkig viel het allemaal mee. Dat 
willen we graag zo houden, daarom vragen we uw hulp. 

 
 

Wat kunt u doen: 
 Controleer regelmatig het haar van uw kind. 

 Ben alert als uw kind in zijn haren krabt, of krabwondjes heeft achter de 

oren of achter in de nek. 

 Wanneer u hoofdluis constateert bij uw kind, vertel dit dan aan de 

leerkracht van uw kind of meld dit bij een van de luizenmoeders. Zo 

kunnen we direct de rest van de klas controleren om verdere verspreiding 

te voorkomen. 

Informeer ook de vriendjes/ vriendinnetjes en de sportclub als er hoofdluis 

is. 

Wij willen benadrukken dat hoofdluis niets te maken heeft met wel of niet schoon 

zijn. Het kan iedereen overkomen!                                                                                       

Kinderen lopen de meeste kans om hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen 
vaak letterlijk hun hoofden bij elkaar steken. 

 
Wat gebeurt er als uw kind hoofdluis heeft: 

 U krijgt dan een telefoontje van een van de luizenmoeders om u te 

informeren, zodat u kunt gaan behandelen. 

 De luizenmoeders controleren de klas waar de hoofdluis is geconstateerd 

iedere week, totdat de klas weer hoofdluis vrij is. 

Wilt u meer weten over hoofdluis en/ of over de behandeling van hoofdluis, dan 
raden wij de volgende websites aan:  

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoofdluis 
http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/dossiers.asp?regioid=&dossierid=42 

 
Wilt u graag ons team van luizenmoeders komen versterken, dan kunt u contact 
opnemen met Esther Schoonbrood, 06-29046045.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
De luizenmoeders. 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoofdluis
http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/dossiers.asp?regioid=&dossierid=42
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Lees verder… 

 
 
 

 
 

Workshop ‘(Grand-)dad’s only, vaders lezen voor’ 
 

Met de campagne ‘Vaders Voor Lezen’ die in 2014 is gestart, wordt extra 
aandacht gegeven aan het (voor)lezen door (groot)vaders. Hier is een 
belangrijke reden voor: uit onderzoek is gebleken dat vaders een grote en 

beslissende rol kunnen spelen in de leesopvoeding. Zo zorgt hun leesvoorbeeld 
ervoor dat kinderen vaker een boek lezen. Een (voor)lezende moeder is meer 

‘normaal’, een (voor)lezende vader niet en heeft daarom mogelijk meer effect op 
het leesgedrag van hun kinderen. 
 

Om op deze campagne in te haken, organiseert de Bibliotheek een workshop 
speciaal voor (groot)vaders waarin zij leren (nog beter) voorlezen. De 

leesconsulent onthult veel van de voorleesgeheimen die tot nu toe bijna 
uitsluitend bij moeders, oma’s en tantes bekend waren. Tips, trucs maar ook een 
ruim aanbod aan titels van goede voorleesboeken, de (groot)vader ontvangt ze 

allemaal.  
 

 De Bibliotheek Waalwijk, zaterdag 13 september, 10.30-11.30 uur 

 
Aanmelden (graag met hoeveel personen u wilt komen) kan tot donderdag 11 

september d.m.v. een mailtje naar: ottojanssen@bibliotheekmb.nl.  
 
  

 

 

 

http://www.bibliotheekmb.nl/vestigingenoverzicht/vestigingen.196610.html
mailto:ottojanssen@bibliotheekmb.nl
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Op stap met ouders   
  

Na het grote succes van vorig jaar, de themabijeenkomst “puberbrein” 
georganiseerd door Centrum Jeugd en Gezin in Waalwijk, komt nu een tweede 

activiteit op verzoek van velen. Wederom een interactieve avond met een 
informatief karakter verzorgd door Heldertheater. 
Stappen, u heeft het vroeger vast ook gedaan, met vrienden naar de kroeg, een 

biertje drinken. Een herkenbaar en geaccepteerd gebeuren. Nu heeft u zelf 
tieners in de leeftijd van 12-17 jaar, die (binnenkort) op stap gaan. Bent u 

nieuwsgierig hoe dit stappen er tegenwoordig aan toe gaat of ligt u misschien 
wakker als u kind gaat stappen? Duik samen met ons op dinsdag 7 oktober 2014 
in de uitgaanswereld van Waalwijk in het jongerencentrum de Tavenu en schrijf 

u in voor “uit met ouders”.  
 

Wij nodigen u als ouders/verzorgers middels deze brief uit voor deze 
informatieve stapavond. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met 

Centrum Jeugd en Gezin, GGD Hart voor Brabant, de Tavenu, Novadic-Kentron 
en gemeente Waalwijk. Tijdens deze avond zullen interactieve presentaties 
worden gegeven, welke gericht zijn op het thema “veilig uitgaan”. Ook willen we 

aandacht besteden aan gamen en gokken. Bijna alle jongeren gamen of gokken 
wel eens. Hoe ga je daar als ouder/verzorger mee om? 

 
Themabijeenkomst 
Centrum voor Jeugd en Gezin Waalwijk organiseert een themabijeenkomst “uit 

met ouders”. Tijdens deze avond kunt u deelnemen aan twee workshops: alcohol 
en drugs en workshop gamen en gokken. Theatergroep Helder zal u door middel 

van pakkende sketches aan het denken zetten. Wat kan ik als ouder doen in 
bepaalde situaties.  
 

Datum: 7 oktober 
Tijd: 19.15 inloop, start 19.30 uur 

Locatie: Jongerencentrum de Tavenu, Taxandriaweg 13, Waalwijk. 
Interessant voor ouders, opvoeders en iedereen die met jongeren te maken 
heeft! 

 
Aanmelden verplicht 

Aanmelding is verplicht en kan tot 1 oktober via  www.jeugdengezinwaalwijk.nl. 
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. VOL = VOL!  

 
Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Waalwijk via www.jeugdengezinwaalwijk.nl of telefoonnummer 0800 - 3 65 65 
65. 

http://www.tavenu.nl/
http://www.tavenu.nl/
http://www.jeugdengezinwaalwijk.nl/
http://www.jeugdengezinwaalwijk.nl/
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Dag van het Slagenland 
Dag van het Slagenland laat jong en oud genieten van de natuur. 

Samen met je (groot)ouders een leuke puzzeltocht fietsen langs de kassen en 
het natuurgebied?  
 

Op zaterdag 6 september zijn de deuren van de kassen 
(Wendelnesseweg , Sprang-Capelle) vanaf 10.00 uur open en mag iedereen een 

kijkje nemen, hoe de planten en bloemen groeien. Vind je het leuker om in de 
natuur te zijn, dan ben je van harte welkom bij de Petgaten en de vogelkijkhut of 
bij de Eendenkooi. Op de melkgeitenboerderij  (Vrouwkesvaartsestraat 16 

Waspik) leer je alles over de geiten, het melken en de kaas.  
Wil je genieten van wat actie, dan ben je bij het schapen drijven op de goede 

plek. 
 

 
 

Na 13.00 uur kun je uitrusten op de Streekmarkt (Wendelnesseweg Oost 36), 
waar je op De Proeverij iets kunt eten en drinken.  

Uitgerust? Dan kun je springen op het springkussen, lammetjes en geitjes en 
andere knuffeldieren aaien, maar je kunt ook een ritje op de pony kunt maken. 
Om 17.00 uur is de prijsuitreiking van de puzzeltocht. 

 
Komen jullie zaterdag ook mee fietsen? Kom dan naar de Wendelnesseweg en 

start bij een van de bedrijven. Ze zijn herkenbaar aan een vlag. 
 
Tot dan! 

 
 

Dag allemaal! 

 

 
 

 

Volgende tussenbeide: 25 september 2014 


