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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 
 

SEPTEMBER     Groep   
2   Stan van Tiggelen   8 
8   Thijs Peeters   4 

8   Puk Treffers    6 
9   Faye Schapendonk  3 

10  Arthur Medel  1A 
11   Fabiënne van Gool  4 
12   Matthijs Koek   6 

14   Tobin van Poederooijen  6 
15   Lars Mol    8 

18   Emily de Groot   4 
21   Marin Spiegelenberg  7 
23   Karim Catovic   6 

23   Lieke Damen   7 
28   Isa Verlee    4 

29   Jochem van der Schuit  8 
29   Thijn van der Schuit  8 
30   Tren van den Broek  1A 

30   Tim Wever    5 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

15 september Informatieavond 

Juffrouw Oranda jarig 

23 september Kinderpostzegels 

30 september Feest afscheid juffrouw Ria en juffrouw Nel 

 

Kalenderactiviteiten 
Op de website www.meerdijk.nl is de activiteitenkalender geplaatst onder het 
kopje nieuws. De ouderkalender, die u ziet, kan elke dag voorzien worden van 

nieuwe informatie. Zojuist kregen we de data binnen van de Avondvierdaagse en 
deze zetten we natuurlijk z.s.m. in de kalender. 

De ouderkalender, die u de vorige jaren ontving, kunt u ook downloaden en 
uitprinten. Hier staan de gegevens op, die bij ons bekend waren voor 31 
augustus 2015. Natuurlijk blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via 

deze nieuwsbrief “de Tussenbeide”. 
 

Informatieavond 
Op dinsdag 15 september 2015 vindt de informatieavond plaats voor alle 
ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit groep 1 tot en met 8. Op deze 

avond, die om 19.30 uur begint, zullen een aantal zaken ter sprake komen, die 
voor de groep van belang zijn.  

 
Verloop: 
19.30 uur  start eerste informatieronde voor groep 3-4-5-6 

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

 
Laat u bij de desbetreffende leerkracht even weten of u wel of niet bij de 
informatieavond aanwezig bent? 

 
Afscheid juffrouw Ria en juffrouw Nel 

Woensdag 30 september nemen 
we officieel afscheid van juffrouw 
Ria en juffrouw Nel. Na jaren te 

hebben gewerkt in het onderwijs 
en vooral op de Meerdijkschool 

gaan zij genieten van hun 
pensioen. Dit laten we natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij gaan.  

De ochtend staat in het teken van 
afwisselende workshops en 

optredens verzorgd door de 
kinderen. Ouders worden ook in 

de gelegenheid gesteld om 
persoonlijk afscheid te nemen. 
We maken er een feestelijke dag 

van.  
 

 

 

http://www.meerdijk.nl/
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Zwangerschapsverlof juffrouw Tilly 
Eind november gaat juffrouw Tilly met zwangerschapsverlof. We maken tijdig 

aan u bekend wie haar gaat vervangen in de klas.  
 
Stagiaires 

Ieder jaar weer begeleiden wij stagiaires van de PABO in Tilburg. Ook dit jaar 
hebben we weer een aantal stagiaires mogen verwelkomen. Elke dinsdag zijn zij 

in een vaste groep te vinden. De indeling ziet er als volgt uit.   
 

Groep 1/2A Juffrouw Rozemarijn 

Groep 1/2B Juffrouw Maud 

Groep 3 Juffrouw Seyma 

Groep 4 Juffrouw Cassie 

Groep 5 Juffrouw Karlijn 

Groep 6 Juffrouw Lieke 

Groep 7 Meneer Jop 

Groep 8 Meneer Stefan 

Wij wensen alle stagiaires een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.  

 
Jantje Beton 
De Jantje Beton Loterij is voor scholen en verenigingen een unieke kans om op 

te komen voor kinderen die opgroeien in een verarmde speelomgeving. Met de 
helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton voor speelmogelijkheden die deze 

kinderen zo hard nodig hebben. Zodat zij vrij en avontuurlijk kunnen 
buitenspelen in hun eigen buurt. De andere helft 
van de opbrengst is voor spelen bij u in de buurt. 

Denk aan schoolreisjes, spelmaterialen of het 
opknappen van het schoolplein. Buitenspelen is 

onmisbaar voor elk kind! Ook onze school doet dit 
jaar weer me. Binnenkort krijgt uw zoon/dochter 
het lotenpakketje mee naar huis. De kinderen uit 

groep 1 t/m 6 en groep 8 gaan langs de deuren om loten te verkopen. Door een 
lot te kopen, maakt u kans op mooie prijzen en werkt u mee aan een prettige 

speelomgeving van uw kind(eren). Coördinatie is in handen van Mevrouw de 
Munnik. 
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Kinderpostzegels 

Zoveel mogelijk kinderpostzegels verkopen. Meer dan je buurjongen. Of het nu 
regent of niet. Dat proberen ruim 185.000 kinderen uit groep 7 elk najaar weer. 

En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie bestaat sinds 1948 en is 
uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Ruim zeventig procent van de scholen 
doet mee. Ook onze school doet er aan mee. Meestal komen er zo'n 2,5 miljoen 

bestellingen binnen die in zes weken door Stichting Kinderpostzegels worden 
verwerkt. In november gaan de kinderen weer op pad om de bestellingen op het 

juiste adres af te leveren. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Knappe koppen atelier 
Al enkele jaren zijn wij bezig met de knappe koppen ateliers gericht op 

Meervoudige Intelligentie, ook wel MI genoemd. De groepen werden gemixt 
(groep 2/3, 4/5/6 en 7/8). Bij elk atelier mochten de kinderen een andere hoek 
kiezen. Tijdens dat atelier werd er kennisgemaakt met één van de acht 

intelligenties. Het doel hiervan was om de verschillende intelligenties te leren 
kennen en bewust te worden welke intelligentie bij je past.  

 
Een stukje achtergrondinformatie: 
“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent”. Howard 

Gardner is de grondlegger van de theorie van de “meervoudige intelligentie”. Deze 

theorie komt erop neer dat ieder mens over acht verschillende intelligenties 

beschikt. Doordat bij iedereen weer andere intelligenties sterk ontwikkeld zijn, krijg je 

verschillende soorten slimheid. Dit geldt ook voor kinderen. Ieder kind is ‘slim’ en ‘knap’, 

alleen op verschillende gebieden. Het ene kind zal enorm uitblinken in rekenen en 

wiskunde, maar zal wat minder presteren in taal. Een ander kind zal ontzettend goed 

kunnen tekenen en knutselen, maar heeft moeite met theorie en gesproken uitleg. Dit  

verschilt per kind. 

 

      
           MI Cirkel              Arbeid naar keuze bord             Intelligenties centraal 

 

Nu we hier ervaring mee hebben, zijn we toe aan de volgende stap. We willen MI 
meer integreren in het dagelijks lesgeven. Dit doen we op de volgende 

manieren: 
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- In alle klassen hangt de MI cirkel. Per periode wordt er een taartpunt van 

de cirkel centraal gesteld. Om de intelligentie beter te leren kennen gaan 
de kinderen er op eigen niveau actief mee aan de slag door er bijvoorbeeld 

een collage, werkstuk etc. bij te maken.  
- De groepen 1,2,3 stellen aan het begin van de week een aantal 

intelligenties centraal op het arbeid naar keuzebord. Samen met de 

kinderen wordt er besproken welke activiteiten en materialen passen bij 
de verschillende intelligenties. Als de kinderen (vaak op de middag) vrije 

keuze hebben, mogen ze kiezen in welke hoek ze gaan werken. Op deze 
manier worden ze zich bewust van de verschillende intelligenties en de 
activiteiten die daar bij passen.  

- De groepen 4 t/m 8 hebben de intelligenties centraal hangen zichtbaar in 
de klas. De leerkrachten bespreken tijdens de lessen welke intelligenties 

daar bij passen. Daarnaast wordt het eigen maken van vaardigheden op 
verschillende manieren toegepast. Kinderen die een spellingsregel 
onthouden door er een liedje van te maken (muziekknap) of door er een 

dansje bij te bedenken (beweegknap) of door het vaak op te schrijven 
(taalknap) zullen het sneller onder de knie krijgen.  

 
Met veel enthousiasme willen we deze richting op gaan met de kinderen met als 

doel dat iedereen op zijn eigen manier knap is en dat kinderen dat accepteren 
van elkaar. Een veilige en prettige leeromgeving, dat is waar wij voor staan.  
 

Methode Engels 
Dit schooljaar zijn 

wij officieel 
gestart met de 
methode “Groove 

me”. Deze 
methode voor Engels wordt ingezet van groep 1 t/m 8. Zowel de leerkrachten als 

de leerlingen zijn erg enthousiast over deze muzikale methode!  

Groep 1-2 leert Engels met Bobo the rockstar. De liedjes voor kleuters sluiten 

aan bij thema’s die gangbaar zijn in groep 1 en 2. Daarnaast bieden we acht 

aansprekende routineliedjes, bijvoorbeeld over opruimen en eten en drinken.  Zo 

kun je het Engels – zonder dat het extra tijd kost – heel gemakkelijk en 

natuurlijk laten terugkeren op andere momenten in de week. 

In groep 3-4 gaat Okki de DJ verder met bekende eenvoudige popliedjes die de 

leerlingen al (deels) kunnen herkennen en meezingen. 

De lessen in de bovenbouw kunnen op drie niveaus worden aangeboden en zijn 

gekoppeld aan moderne popmuziek. Door een grote variëteit aan opdrachten in 
combinatie met een uitgebreid vocabulaire worden de leerlingen voorbereid op 

het middelbaar onderwijs.  
Let’s get it started ! 

 
Luizenouders gevraagd 
Met het verlaten van groep 8 gaan we niet alleen de leerlingen, maar ook een 

aantal zeer gewaardeerde luizenmoeders missen. Daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe luizenmoeders/vaders. 
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Wat wordt er van je verwacht? 

Na iedere vakantie vindt er luizencontrole plaats. Dit doe je samen in overleg 
met je mede luizenmoeder/vader  en de leraar/juf  van de groep welke dag het 

beste uitkomt. Wanneer er tussentijds ouders signaleren dat een kind luizen 
heeft worden de luizenmoeders/vaders tussentijds opgeroepen om de 
betreffende klassen te controleren.  

Voor de volgende groepen zijn wij nog op zoek naar een luizenmoeder/vader 
Groep 1/2A     

Groep 1/2B 

Groep 3 

Groep 7 

Als je ons team wilt komen versterken, (wat 
super fijn zou zijn) mail dan even naar:  

jessicadehartfn@icloud.com. Voor meer 
informatie kunt u ook contact opnemen met 

Jessica de Hart, moeder van Fay uit groep 3.  
Bedankt, 
Namens alle luizenmoeders.        

                                                                                                   
Kanjertraining 

Het afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met de methode Kanjertraining. 
Vanaf dit schooljaar gaan we in elke groep wekelijks aan de slag met deze 

sociaal emotionele training om kinderen te leren hoe ze op een prettige manier 
met elkaar om kunnen gaan. Ook is de Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in 
de groep goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).  

Binnen de Kanjertraining staan vijf basisregels centraal: 

We vertrouwen elkaar 

We helpen elkaar 

Dit zijn twee belangrijke uitgangsprincipes van de 

Kanjertraining. Veel problemen verdwijnen als we elkaar 

leren te vertrouwen. Dat is iets anders dan dat we alles 

goed vinden. Zo zijn er regels die ons leren om op een 

respectvolle wijze met elkaar om te gaan. 

We werken samen 

Om goed samen te werken is het belangrijk dat niemand 

de baas speelt. De Kanjertraining heeft een stappenplan 
om pesten op te lossen. 

We hebben plezier 

Kanjertrainingen zijn leuk om te doen. Humor neemt een 

belangrijke plaats in. Maar we leren kinderen ook dat 
humor niet ten koste mag gaan van de ander. Niemand 
lacht daarom uit. 

We doen mee 

We leren kinderen om actief te zijn. Het is niet nodig om 
zielig te blijven. Met de Kanjertraining wordt het 

zelfvertrouwen van kinderen vergroot. 

 

mailto:jessicadehartfn@icloud.com
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Kanjertraining in de groepen 

De Kanjertraining maakt veel gebruikt van rollenspel. De kinderen leren kinderen 
dat ze door hun gedrag keuzes maken. We gaan met kinderen in gesprek over 

hun gedrag. Dit wordt verduidelijkt doordat we werken met petjes. Zolang 
kinderen de spreekwoordelijke witte Kanjerpet op hebben - dat is de pet van 

vertrouwen en authentiek 

gedrag - dan is het goed. Ze 
durven dan zichzelf te zijn. Dat 

kan op verschillende manieren. 
Op de afbeelding  is te zien hoe 
kinderen op verschillende 

manieren kunnen reageren. 
Binnen de Kanjertrainingen 

worden die verschillen 
gewaardeerd. Wanneer het 
vertrouwen wegvalt, ontstaan 

er problemen. Daarom heeft de Kanjertraining veel oefeningen om het 
vertrouwen recht te zetten. 

 

Tijdens de ouderinformatieavond krijgt u een informatiefolder mee waarin u alles 

rustig kunt teruglezen.  

 

Innovatiewand 

Als u de school binnenkomt via de hoofdingang ziet u een groot whiteboard, dat 

wij gebruiken als innovatiewand. Hierop kunt u zien waar de school mee bezig is. 
Op dit moment verzamelen wij alle ontwikkelingen, die bij het onderwijsconcept 
horen, maar ook de stand van zaken in de organisatie. De bedoeling is dat wij 

gaan visualiseren waar Meerdijk aan werkt met als visie “Leren Leren, een leven 
lang”. Welke weg bewandelen wij om uw kinderen het Boeiend Onderwijs te 

bieden?  

 

Folders, flyers 

Folders, flyers, aanbiedingen, acties…we worden overladen met informatie uit de 

samenleving. Helaas kunnen we niet op alles ingaan. Een grip uit de 
aanbiedingen publiceren we in de Tussenbeide, een aantal folders, flyers leggen 

de leerkrachten in hun klas tijdens de ouderavond en u maakt een keuze welke 
folders u meeneemt, en andere folders etc leggen wij in Zomerdijk ( de 
hoofdingang ) op de informatiekast. 

 

Lees verder… 
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Klassikale typecursus de Typetuin van start 

De klassikale typecursus van de Typetuin combineert het beste van twee 
leermethodes. De persoonlijke begeleiding van een gediplomeerd docent in 

combinatie met het online thuis oefenen in de Typetuin. Kinderen leren vanaf 
groep 5, in dertien weken tijd, om blind te typen met tien vingers. Acht 
lessen worden gegeven op school, daarnaast oefenen de kinderen thuis. De 

Typetuin is ook uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie. De cursus 
wordt afgesloten met een officiële diploma-uitreiking waar u natuurlijk van 

harte voor wordt uitgenodigd.   

 

Ontvang 15 euro korting bij inschrijving vóór 1 oktober  
Startdatum en tijd: Maandag 5 oktober 2015 van 17:15 tot 18:15 uur 
Locatie: Verenigingsgebouw De Ouwe Toren te Waalwijk 

Kosten: 170 euro 
Korting: schrijf uw zoon/dochter voor de 1 oktober in met kortingscode 

“backtoschool” en ontvang 15 euro korting. Hierdoor betaalt u slechts 155 
euro.  
Annuleren: Kosteloos annuleren is mogelijk tot 2 weken voor de 1e les.  

Heeft u interesse, dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden via de website 
www.typetuin.nl , of bellen naar 013-5220579. Meer info kunt u vinden op 
www.typetuin.nl. Via de mail zijn we te bereiken via info@success-society.nl  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICWi7mU58cCFcjDFAodap0ONw&url=http%3A%2F%2Fwww.hetoctaafkrimpen.nl%2F%3Fp%3D5907&psig=AFQjCNE6pF6TqATrd9_VLbjTcdqdv0CrQw&ust=1441792111013167
http://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/
mailto:info@success-society.nl
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Kom naar de kinderuniversiteit! 
Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven organiseren in het 

schooljaar 2015-2016 wederom de succesvolle Kinderuniversiteit. Op zes 
woensdagen worden voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 kindercolleges verzorgd 

op de campus van beide universiteiten. De Kinderuniversiteit laat kinderen op 
een eenvoudige wijze kennismaken met wetenschap en technologie. Zij zullen 

het college van een “echte professor” volgen die daarna hun vragen 
beantwoordt. De toegang is gratis.  

De professoren zijn inspirerende docenten die alles over het collegeonderwerp 
afweten. Zij laten de kinderen ervaren wat wetenschap inhoudt en hoe het is om 

aan een universiteit college te volgen. 
Door de samenwerking tussen Tilburg University en de Technische Universiteit 

Eindhoven kan er een breed scala aan onderwerpen uit de wetenschap aan bod 
komen. Jaarlijks bezoeken ruim 1200 enthousiaste kinderen de 
Kinderuniversiteit.  

 
 

Wanneer en waar? 

16 

september 

15:00-

16:00u 

Eindhoven 

21 oktober* 10:00-

11:00u 

Tilburg 

18 

november 

15:00-

16:00u 

Eindhoven 

24 februari 15:00-

16:00u 

Tilburg 

23 maart 15:00-

16:00u 

Eindhoven 

20 april 15:00-

16:00u 

Tilburg 

 
Contactgegevens 

Voor aanmelden en meer informatie kun je terecht op onze website: 
tiburguniversity.edu/kinderuniversiteit 

 
Kijk ook voor onze andere programma’s op: 

www.tue.nl/junior

http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/kinderuniversiteit/
http://www.tue.nl/junior
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Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg? 

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste 

contactmomenten de groei en de ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een 

uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat voortaan plaatsvindt op het 

consultatiebureau in Waspik.  

 

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment? 

 Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en 

test ook de oren en de ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de 

gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. 

 Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het 

gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. 

De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op 

www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties. 

 

Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten uw vragen stellen! 

 

Samenwerking met school 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden ‘korte lijntjes’ met 

school. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen bijvoorbeeld deel 

aan de Zorg Advies Teams op school.  

Als de leerkracht of u wilt dat uw kind besproken wordt op school of wanneer u 

via de school en/of leerkracht vragen wilt stellen aan de medewerkers van het 

consultatiebureau kunt u contact opnemen met de leerkracht of de 

jeugdverpleegkundige. U kunt altijd rechtstreeks mailen. 

Mail adres: waspik.consultatiebureau@ggdhvb.nl 

Zonder uw medeweten zal uw kind nooit worden besproken. 

 

De GGD doet meer! 

 Het volgen en stimuleren van de spraak-en taalontwikkeling van 

basisschoolkinderen is een belangrijke taak van school en van de 

jeugdgezondheidszorg. De duur van het 2-jaars consult wordt uitgebreid 

met een spraaktaalonderzoek van het kind door de jeugdarts. 

http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
mailto:waspik.consultatiebureau@ggdhvb.nl
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Tot 1-1-2016 screent de logopedist van de GGD op school de spraak- en 

taalontwikkeling van alle 5-jarigen. 

 De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde 

leefstijl. Denk hierbij aan projecten over ‘gezonde voeding’ en ‘bewegen’.  

 De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders daarnaast 

ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en 

bij ingrijpende gebeurtenissen. 

 

Meer informatie 

Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u 

twijfels over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD 

Jeugdgezondheidszorg via  

tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Kijk 

ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind. 

 

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Jolanda Moelands   Patricia van de Ven   

 

 

 

 
Sportmix 
Afgelopen week heeft uw zoon/dochter een brief meegekregen van SportMix. 

Tijdens SportMix maken kinderen kennis met een breed scala van uitdagende 
sporten. Plezier staat altijd voorop! De lessen zijn iedere woensdag en starten 

vanaf 30 september. Kijk voor meer informatie op www.dineaux.eu.  
 

 
 
 

http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
http://www.dineaux.eu/
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Dag allemaal! 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 1 oktober 2015 


