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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 oktober Vergadering Ouderraad 

4 oktober Start Kinderboekenweek. 
Dierendag.  

5 oktober  Dag van de leraar. 
Staking. Alle kinderen vrij.  

Vergadering Medezeggenschapsraad 

16 t/m 20 oktober Herfstvakantie 

25 oktober Luizen pluizen 

 
In deze Tussenbeide 

Verjaardagen Dierendag Actie BRUNA voor 
schoolbieb 

Even voorstellen… Staking Overblijfkracht gevraagd 

Klassenouders Actie JUMBO voor 

spelmateriaal 

Communie en Vormsel 

Kinderpostzegels Onderzoekend leren op 

Meerdijk 

Snuffelstage 

Toiletrenovatie Kinderboekenweek Lees verder… 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Even voorstellen 
 

 

Mijn naam is Yentl Haertlein en ik ben 24 jaar oud. In 2015 ben ik 

afgestudeerd aan de PABO in Nijmegen. Na het behalen van mijn 

diploma ben ik begonnen aan de gymbevoegdheid, die ik inmiddels 

in mijn bezit heb. Op zaterdag ben ik te vinden op het voetbalveld 

van Neo'25, daar speel ik in vrouwen1.  

 

In januari 2016 ben ik begonnen op basisschool Meerdijkin groep 7. 

Het afgelopen jaar heb ik voor groep 4 en groep 8 gestaan.  

Dit jaar sta ik weer in groep 7 op dinsdag en woensdag. Ik zal dit 

jaar om de vrijdag in groep 1/2a voor de klas staan ter vervanging 

van juffrouw Maria. Daarnaast zal ik nog 2 dagen juffrouw Elsbeth 

vervangen in groep 1/2b.  

 

Inmiddels zijn de pabo stagiaires gestart. Zij lopen tot en met januari, iedere 

dinsdag, stage in groep 3, 4 en 6. Ook hen stellen we graag aan u voor.  
 
Mijn naam is Isa Leijten, 22 jaar en ga komend halfjaar 

stagelopen in groep 6! 

Ik kom uit Oosterhout en ben vorig jaar afgestudeerd aan de 

ALO (gymdocent). Tijdens deze studie ontdekte ik mijn passie 

voor het werken met kinderen en heb ik ervoor gekozen om 

ook nog de PABO te gaan doen. De komende weken ben ik 

iedere dinsdag te vinden in groep 6. Het lijkt mij erg leuk om 

op de Meerdijkschool stage te gaan lopen en ik kijk uit naar het 

aankomende half jaar.  

 
Mijn naam is Sanne van Dulmen en het komende half jaar ga ik 

stagelopen in groep 3. Ik ben 22 jaar oud, woon in Waalwijk 

en houd ontzettend van sporten. Mijn hobby’s zijn dan ook 

fitnessen, dansen maar ook reizen en koken. Het is altijd mijn 

passie geweest met kinderen te werken, maar als juffrouw voor 

de klas staan lijkt mij toch het leukste om te doen. Ik studeer 

daarom ook sinds september aan de Fontys in Tilburg deeltijd 

PABO. Ik verwacht er de komende tijd een leuke maar vooral 

leerzame tijd voor zowel de kinderen als mijzelf van te maken.  

 
Mijn naam is Linda Govers. Dit jaar heb ik de beslissing 

genomen om mijn langgekoesterde droom te volgen; 

leerkracht te worden en te starten met de lerarenopleiding in 

het basisonderwijs. Mijn eerste praktijkervaring mag ik opdoen 

in groep 4. De kinderen in de groep hebben me hartelijk 

ontvangen en ik kijk ernaar uit om deze groep een half jaar te 

mogen ondersteunen onder begeleiding van juffrouw Kim. Ik 

geloof erin dat elk kind zijn eigen talent heeft. Als lerares zal ik 

me inzetten om leerlingen hun talenten te laten ontdekken en  

ontwikkelen. 
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Klassenouders 

Elke groep heeft één of meerdere klassenouders. De klassenouders regelen 
ouders om te begeleiden bij uitstapjes, helpen mee tijdens activiteiten in de klas 

en zorgen voor een knallend verjaardagsfeest van de juf of meester.  
 
Dit jaar zijn dit de klassenouders per groep.  

 

Groep 1/2A Ilse Langermans (Fem) Dee van der Sloot (Enzo) 

Groep 1/2B Johan Sombekken (Marlise) Cynthia Verschuren (Lenn) 

Groep 3 Manon Beerens (Sam)  Francien Aalbers (Jason) 

Groep 4 Ageeth Simons (Luca)  

Groep 5 Sabrina Schapendonk (Faye) Carolien Duquesnoy (Xavier) 

Groep 6 Rianne van der Ven (Roos)  

Groep 7 Maike van der Schuit (Ruben) Debbie Rekkers (Niek) 

Groep 8 Mireille Ribbers (Jasmijn) Hiske van Vuuren (Puk) 
 

Kinderpostzegels 

Woensdag 27 september is de Kinderpostzegelactie gestart. Tijdens de 
Kinderpostzegelactie 2017 gaan duizenden schoolkinderen in heel Nederland op 
pad om zich in te zetten voor een goed thuis voor kinderen. Het doel is om 
400.000 kinderen te helpen, kinderen die: 

 niet meer bij hun ouders kunnen wonen 

 opgroeien in een arm gezin 

 met hun moeder of ouders in de opvang wonen 
"Solidariteit kun je niet jong genoeg leren. En je verkoopt iets, wat ik beter vind 

dan simpel collecteren. Zo werkt eerlijke economie, ieder wordt er beter van. De 
grote mensen hebben mooie postzegels, kinderen die genoeg hebben voelen zich 

blij doordat ze iets voor een ander kunnen doen en de kinderen die te kort 
komen krijgen een steuntje om zelf verder te kunnen. Een drie maal Win 

situatie." 
 
Petra Knibbe, donateur Kinderpostzegels 
 

Toiletrenovatie 
Nog twee weken en dan is het zover. De toiletgroepen en de 

rolstoeltoegankelijke toilet mogen in gebruik genomen worden. Ze zien er nu al 
prachtig uit, maar de wandsystemen moeten nog geplaatst worden. Daarna nog 
een likje verf en dan kunnen we gaan genieten van de frisse, moderne ruimtes.  

 
Dierendag 

Op 4 oktober mogen alle kleuters een lievelingsknuffel meenemen. Dit 
knuffeldier loopt een dagje mee met uw zoon/dochter in de klas. Samen in de 
kring zitten, hard werken tijdens de werkles, fruit eten en even uitrusten in de 

klas terwijl de kinderen lekker buiten spelen.  
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Staking 

Onlangs heeft u kunnen lezen dat alle leerkrachten van basisschool Meerdijk 
gaan staken op donderdag 5 oktober. Dat betekent dat onze school gesloten 

zal zijn. Wij verwachten dat u zelf opvang regelt voor uw kind(eren). 

 
Het spreekt voor zich dat het niet ons doel is om het u lastig te maken. De 
leerkrachten spannen zich immers dagelijks in om het beste uit de leerlingen te 
halen. Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang.  

Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs 
maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst 

van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de 
werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in 
Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen. 

 
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het 

lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen 
maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de 
wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de 

toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!   

 
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op om de 
petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen' te ondertekenen, om daarmee de 

onderwijsstaking op 5 oktober te steunen. Het geluid van ouders en grootouders 
is nodig om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het onderwijs breed 
gedragen worden. 

 
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op via de 

online petitie de staking van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober 
te steunen. De actie is een gerechtvaardigde manier om de eisen van het 
onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij 

dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed 
onderwijs en goede leerkrachten. 

 
De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo 
het beroep aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. 

Investeren in een eerlijk salaris voor de leerkracht is een van de noodzakelijke 
maatregelen om de kwaliteit in het primair onderwijs te waarborgen.  

 
De VOO roept ouders én grootouders daarom op om de petitie te ondertekenen 
en de leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar steunde de VOO ook 

de werkonderbrekingsactie. 
 

De petitie en handtekeningen worden op 
5 oktober in Den Haag door de VOO 

aangeboden aan de stakende 
leerkrachten en de Tweede Kamerleden. 
 

Bedankt voor uw medewerking 
 

Team Basisschool Meerdijk  

http://voo.acemlna.com/lt.php?s=51bb1278b9123c578bb282997c7a466e&i=3014A2801A42A42210
http://voo.acemlna.com/lt.php?s=51bb1278b9123c578bb282997c7a466e&i=3014A2801A42A42211
http://voo.acemlna.com/lt.php?s=51bb1278b9123c578bb282997c7a466e&i=3014A2801A42A42211
http://voo.acemlna.com/lt.php?s=51bb1278b9123c578bb282997c7a466e&i=3014A2801A42A42212
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Met Jumbo sparen voor onze school 
Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november 2017 kan er bij Jumbo 

Supermarkten  gespaard worden voor basisschool Meerdijk!  

Basisschool Meerdijk spaart voor het spelmateriaal groot en klein. Het kind 
ontdekt de wereld al spelend en bouwt aan zijn eigen toekomst. Het spelende 

kind ontdekt, beleeft, zoekt en vindt. Een waardevolle wijze van ontwikkelen om 
te kunnen zeggen: "Ik ben een gelukkig mens". 

Wat moet u doen? 

Als u boodschappen doet bij Jumbo ontvangt u 1 of 
meerdere punten. U gaat naar 

jumbosparenvoorjeschool, kiest voor basisschool 
Meerdijk en kunt de punten direct inwisselen.  

 
Onderzoekend leren op Meerdijk 
Bij de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren worden leerlingen 

gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door 
onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het 

opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het 
ontwikkelen van een onderzoekende houding. 

Er bestaan verschillende methodieken voor onderzoekend en ontwerpend leren, 
zoals de empirische cyclus, het vijfstappenplan of zevenstappenplan. 

Deze hebben het volgende gemeen: 

 er is een probleem dat om een oplossing vraagt; 
 hierna volgt de fase van het observeren of verkennen van het probleem; 

 dan volgt de fase van het onderzoek doen en daar conclusies uit trekken, 
of van het ontwerp vervaardigen; 

 de onderzoeksconclusies (of het ontwerp) worden gepresenteerd; 

 er vindt een evaluatie (en eventuele verdieping) plaats. 
 

 
 

 

http://www.wetenschapsknooppunten.nl/docs/poster_de_stappen_van_onderzoekend_leren_-_groot%5b1%5d.jpg
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Kinderboekenweek 2017     

Zoals elk jaar besteden we tijdens de 
kinderboekenweek extra aandacht aan het 

lezen van boeken. Het thema deze keer is 
griezelen………gruwelijk eng!!!!  en dat zal 
zichtbaar zijn op verschillende plaatsen in de 

school. Vanaf de opening op woensdag 4 
oktober werken de groepen met verhalen 

waarin heksen, tovenaars, spoken e.d een rol spelen, uiteraard rekening 
houdend met de leeftijd van de kinderen. Ze volgen workshops in het 
Kunstencentrum,  er wordt gezongen, gedanst, een rap gemaakt en natuurlijk 

voorgelezen. Voor deze workshops doen wij een beroep op de ouders om de 
kinderen te brengen en te halen. Helaas mogen er geen ouders bij de workshops 

aanwezig zijn. Na de voorrondes in de groepen 5 t/m 8 volgt op 26 oktober de 
finale van onze voorleeswedstrijd, waarbij één winnaar van 5/6 en één van 7/8 
door een jury gekozen wordt. Deze laatste gaat op 8 februari 2018 deelnemen 

aan de regionale voorleeswedstrijd. De afsluiting van de Kinderboekenweek is  
op onze school  wat later dan gebruikelijk, namelijk op woensdag 1 november. 

Op deze dag mogen alle leerlingen verkleed naar school komen passend bij het 
thema. Dat wordt…..gruwelijk eng! 

 

 
Spaart u mee voor de schoolbieb?  

 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je 

schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en 
zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek 
uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer 

ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
 Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw 
lokale Bruna winkel en levert de kassabon in op school.  
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de 

kassabonnen in bij een Bruna winkel.  
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 

ontvangt een waardebon.  
• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale 
kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet! Kijk voor de actievoorwaarden 

op bruna.nl/schoolbieb.  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna winkel op.  

 
Met vriendelijke groet,  
Barbara Jansen 
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Overblijfkracht gevraagd  

We kunnen er niet genoeg hebben…Wij zijn een hecht, 
goed team van 9 overblijfkrachten en zijn op zoek naar 

een extra overblijfkracht voor de maandag en/of 
dinsdag en/of donderdag van 11.45 uur tot 13.00 uur. 
Tegen een ruime vergoeding. Je moet een verklaring 

van goed gedrag kunnen overleggen. Tevens hebben 
we regels in de klas en hoe we de lunchpauze met de 

kinderen omgaan, waar je je aan moet houden. 
Wie zoeken we? Een gemotiveerde, geduldige, begripvolle en op kinderen 
gerichte kracht met een natuurlijk overwicht. Je wordt ingezet in groep 4,5 of 6. 

Als je ouder van een kind bent kom je in ieder geval niet in de klas van je kind. 
Dit om de verhouding in de klas tussen de kinderen en de kracht optimaal te 

houden. 
 
Je zorgt dat de kinderen in alle rust ontspannen, hun broodtrommels kunnen 

nuttigen en praat en luistert gezellig met ze mee. Daarna surveilleer je op de 
speelplaats tijdens het buiten spelen. 

 
Heb je interesse, of ken je iemand met interesse en wil je een keer komen 

meedraaien dan kun je contact met mij opnemen. 
 
TSO De Broodtrommel,  

Wilma Luiken-Voogd. Tel: 06-18996782 of e-mail: w.luiken-voogd@hetnet.nl 
 

 
Communie en Vormsel 
Rond de herfstvakantie krijgt u een informatiebrief en aanmeldbrief voor de 

Communie (groep 4) en voor het Vormsel (groep 8). 
 

Communievieringen zijn: 
zondag 15 april 2018 om 10.00 uur in de St. Janskerk 
zondag 22 april 2018 om 10.00 uur in de Antoniuskerk 

 
Vormsel-viering: 

zaterdag 10 maart 2018 om 18.30 uur in de Antoniuskerk 
 
Snuffelstage 

Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs komen snuffelen in de week van 9 
oktober. Twee oud-leerlingen Rosie en Britt zullen de handen uit de mouwen 

steken tijdens hun snuffelstage op Meerdijk. 
  

Lees verder… 
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Digicafé  
 

Waalwijk – Elke maand vindt er in Bibliotheek Waalwijk het Digicafé plaats. Het 
Digicafé biedt hulp bij alle vragen en uitdagingen die u op internet tegen kunt 

komen, bijvoorbeeld het aanmaken van een account, het updaten van een 
programma of de instellingen van uw Facebook.  
Hebt u vragen over internet of de werking van uw smartphone, tablet of laptop? 

Dan is er nu het Digicafé! In het Digicafé in de Bibliotheek Waalwijk, elke derde 
zaterdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur, kunt u onder het genot van een 

kopje koffie al uw vragen stellen. U wordt geholpen door een deskundige, maar u 
helpt ook elkaar. Daarnaast besteden we elke maand extra aandacht aan een 
actueel thema, zoals online privacy, nepnieuws, cookies of computerbeveiliging.  

Deze week staat het Digicafé in het thema van: digitale prenten- en 
luisterboeken. Tijdens dit thema komen de resultaten van digitaal (voor)lezen, 

tips en diverse bronnen aan de orde. 
 

Locatie: de Bibliotheek Waalwijk 
Toegang: gratis 
Neem tijdens het café uw eigen laptop, tablet of smartphone mee. 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

emelykok@bibliotheekmb.nl 
 
Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar   

 
Eind september ontvangen ruim 33.000 

ouders/verzorgers van kinderen uit de regio 
Hart voor Brabant een brief van de GGD. De 
GGD nodigt ouders/verzorgers uit om een 

vragenlijst in te vullen over hun kind. De 
vragen gaan onder andere over gezondheid, 

opvoeding, voorzieningen in de buurt en 
leefgewoonten. De GGD voert dit onderzoek 
eens in de vier jaar uit in opdracht van 

gemeenten. Met de resultaten kan de 
gemeente bepalen of haar lokale 

gezondheidsbeleid moet worden aangepast. 
Heeft u een uitnodiging ontvangen?  
 

Doe mee, uw mening telt! Meer informatie 
en een kort filmpje kunt u vinden op 

www.ggdmonitor.nl.  
 
  

mailto:emelykok@bibliotheekmb.nl
http://www.ggdmonitor.nl/
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Kinderboekenweek in de bibliotheken van de gemeente Waalwijk 
 

WAALWIJK – Dit jaar staan kinderboeken met griezels en engerds centraal tijdens de 

Kinderboekenweek die duurt van 4 t/m 15 oktober. De bibliotheken in Waalwijk, Waspik 

en Sprang-Capelle organiseren allerlei leuke activiteiten.  
 

Programma 
de Bibliotheek Waalwijk: 

Zaterdag 7 oktober 14.00-16.00 uur: CoderDojo voor kinderen vanaf 8 jaar: maak je 

eigen griezelverhaal of game in Scratch. Kinderen kunnen nu een echte Scratch Star 

worden en leren hoe je zelf games of verhalen programmeert. In het kader van de 

Kinderboekenweek kunnen zij tijdens deze CoderDojo ontdekken hoe je je eigen griezel 

computer game of verhaal maakt. Als je een eigen laptop en koptelefoon/oortjes hebt is 

dat handig om mee te nemen! Aanmelden via www.codebrabant.nl   

Zaterdag 14 oktober 14.00-15.00 uur Kinderboekenschrijfster Marte Jongbloed te 

gast met haar programma ‘Toneelspelen met Herre’ voor kinderen vanaf 8 jaar.  

Aanmelden in de Bibliotheek of via waalwijk@bibliotheekmb.nl  

 

Kijk ook eens op onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/bibliotheekwaalwijk/  

 

 

http://www.codebrabant.nl/
mailto:waalwijk@bibliotheekmb.nl
https://www.facebook.com/bibliotheekwaalwijk/
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Nieuws van Kunstencentrum Waalwijk 

 

 
 

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen vol leerzame  cursussen en 
leuke evenementen. Heb je je nog niet ingeschreven voor een cursus? Doe dat 
dan snel, want komende week gaan er al een flink aantal van start. Een overzicht 

kun je vinden op onze website www.kunstencentrumwaalwijk.nl en het mooie is: 
daar kun je je meteen ook inschrijven. Lukt het niet of schrijf je je liever op 

papier in? Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur 
aan de balie van het Kunstencentrum. Daar kunnen we je ook helpen als je 
bijvoorbeeld een cursus zoekt voor je kinderen, maar nog niet precies weet wat 

voor hen geschikt is. Een keer iets uit proberen mag altijd!  
 

Afgelopen dinsdag kwamen de nieuwe nog kersverse brugklassers (met oud 
leerlingen van onze school) van het Dr. Mollercollege naar het Kunstencentrum 

voor diverse leuke creatieve workshops. Van keramiek tot schilderen, theater tot 
fotografie. 
 

 
 
Afgelopen week is de Kunstclub weer van start gegaan, onze naschoolse opvang 

waar kinderen allerlei leuke creatieve leuke dingen mogen doen. Afgelopen 
maandag bijvoorbeeld gingen de kinderen lekker fotograferen buiten op het 

Vredesplein met onze fotografie-docente Wieke Hoeke. De Kunstclub is er op 
maandag en donderdag van 15.30 tot 18.00 uur. 
 

 

 

http://kunstencentrumwaalwijk.us14.list-manage1.com/track/click?u=47c9e8517fae5dae8a2acd699&id=f4b0849356&e=474a23f677
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Misschien heeft u er in de media al over gelezen. Het Kunstencentrum gaat van 

start met een compleet nieuwe afdeling: de KCW Popschool.  
 

 
 

Naast vertrouwde docenten als Tessa Hendrikx (basgitaar, pop-up bands) en 
Hans Timmermans (music production, elektronische muziek) zijn er ook nieuwe 

gezichten. Kris van Son, nog maar net afgestudeerd aan de Rockacademie in 
Tilburg, geeft les in zang en songwriting. Marvin Roerdink (ook Rockacademie) 
geeft gitaarles en Sjaak van Dam (Conservatorium Utrecht) geeft drums.   

Basdocente Tessa Hendrikx is bijzonder in haar nopjes met de nieuwe afdeling 
van Kunstencentrum Waalwijk. “Bij de KCW Popschool leer je de liedjes spelen 

die jij wilt spelen. Je duikt niet meteen diep in de theorie, maar krijgt wel les van 
uitstekend opgeleide docenten die het beste in je naar boven halen. Ook al heb 
je nog geen enkele muziekervaring, je kan meteen in een echte band spelen en 

ontdekken wat zo leuk is aan samen muziek maken.” 
 

Afgelopen zomer is hard gewerkt om te kunnen starten met de nieuwe 
popschool. De docentenkamer op de eerste verdieping is omgebouwd tot een 
heuse popstudio en het eerste evenement staat al op de agenda.  

Natuurlijk verdwijnen alle traditionele muzieklessen niet. De KCW Popschool is 
alleen een extra manier om muziek te leren spelen. Van Abba tot Justin Bieber! 

Popperdepop!  
 

 
 

Een van de eerste grote activiteiten van de KCW Popschool is een heuse 
Zangbattle. Ben je tussen de 6 en 12 jaar en dol op zingen? Doe dan mee! Het 

maakt niet uit hoe goed je bent, je mag altijd mee doen. De Zangbattle is 
onderdeel van de KCW Vakantieclub voor Kids in de herfstvakantie. Naast de 

Zangbattle bestaan deze activiteiten voor kinderen in de herfstvakantie dit keer 
uit de vijfde editie van de Hiphop Dag (dans) en The Big Draw (tekenen). 
 

Groep 5 en 6 krijgen binnenkort uitleg in de klas over de Zangbattle.  
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Spreekuur 

 

 
 

Het is weer bijna dierendag! Op de dorpsboerderij in Waspik wordt dan natuurlijk 
nog meer aandacht aan allerlei beestjes besteed. Omdat er in Waspik vorig jaar 

veel zieke knuffeldieren waren, heeft de knuffeldierendokter besloten om weer 
een spreekuur te houden voor deze knuffeldieren. Dus als jouw knuffel een 
beetje ziek is? Of pijn heeft aan zijn pootje? Neem je knuffel dan mee naar de 

dorpsboerderij. 

Het spreekuur is op zondag 8 oktober van 14.30 uur tot 16.30 uur. De 
dierendokter behandelt op deze dag knuffeldieren met hun baasjes in de leeftijd 
tot en met 7 jaar. Alle baasjes en knuffeldieren zijn welkom onder begeleiding 

van een volwassene.  

 
Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 26 oktober 2017 


