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TUSSENBEIDE 
19 DECEMBER 2019 

 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwe Tussenbeide. Deze nieuwsbrief wordt elke laatste donderdag van 

de maand verstuurd naar ouders/verzorgers. Wij willen u vragen de nieuwsbrief aandachtig te lezen 

en eventueel noodzakelijke data meteen te noteren in uw agenda.  

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

 

 

Jubileumjaar 

In juni 2020 is het 40 jaar geleden dat ons schoolgebouw in 
gebruik werd genomen. De voorbereidingen voor de viering 

van het jubileum zijn in volle gang. In verband met de 
avondvierdaagse wordt het jubileum niet gevierd in de 

week van 8 juni. U hoort zo spoedig mogelijk in welke week 
de viering plaatsvindt.  

 

 

BELANGRIJKE DATA:  

20 DECEMBER   VANAF 12.30 UUR START DE KERSTVAKANTIE  

06 JANUARI  NIEUWJAARSINSTUIF  

   SHOW VAN MAD SCIENCE GROEP 3 T/M GROEP 8 

08 JANUARI  LUIZEN PLUIZEN 

27 JANUARI   OUDERRAAD 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
 

Advent  
 
Advent is de stilste tijd in het jaar. Het is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de 
geboorte van Jezus wordt herdacht, en Zijn wederkomst wordt verwacht. Met Kerst vieren we met de 
geboorte van Jezus dat God zelf mens werd. De Advent is een periode van inkeer en gebed. 
Verwachtingsvol leeft men naar het Kerstfeest toe.  
Waar komt de naam Advent vandaan? De naam Advent stamt uit het Latijnse adventus wat ‘komst’ 
betekent. De 4 weken duiden symbolisch op 4.000 jaar, die de mensheid, na kerkelijke berekening, op 
de aankomst van de verlossers wachtten moesten.  
 

 
 
Adventskrans  
 
Advent wordt gevierd met een Adventskrans, standaard versierd met 4 kaarsen. Elke zondag wordt er 
één kaars meer aangestoken. Hoe meer kaarsen er branden, hoe meer licht er is. Dit staat symbool 
voor hoe dichtbij Jezus, het Licht (Kerst) is. De adventskrans is rond en symboliseert de aarde. De vier 
kaarsen staan, naast de vier weken van voorbereiding, ook voor de vier windstreken Noord, Zuid, Oost 
en West. 
 
 

 
 
 
Kerstviering 
 
Aansluitend op Advent vieren wij donderdag 19 december 2019 met de school de Kerstviering. Zoals u 
wellicht al gelezen heeft, worden alle kinderen om 16.30 uur in de kerk verwacht. Daarna vindt er een 
buffet plaats op school. Gezellig samenzijn en genieten van het eten staat hierbij centraal. 
Morgenvroeg (vrijdag 20 december 2019) worden alle kinderen om 8.30 uur op school verwacht. Om 
12.30 uur begint de kerstvakantie.  
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Nieuwjaarsinstuif 

Op maandag 6 januari 2020 willen wij de kinderen graag via de 
hoofdingang ontvangen. Iedereen komt die eerste schooldag van 
het nieuwe jaar door de hoofdingang naar binnen, nadat de fietsen 
in de fietsenstalling gezet zijn. Zo kunnen we alle kinderen 
begroeten en de beste wensen overbrengen. Dus de andere 
deuren aan de achterkant blijven gesloten. 
De kinderen gaan naar hun eigen klaslokaal en worden ontvangen 
door de juf of meester. Zittend in de kring krijgen alle kinderen een 
“glaasje” aangeboden en luiden we het nieuwe jaar in.  

Prettig feestdagen gewenst en we zien alle kinderen graag op 

maandag 6 januari 2020! 

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 
Op maandag 6 januari komt Mad Science weer een spectaculaire show geven op school voor alle leerlingen. 
Na de show kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor een wetenschap & techniek cursus 
verzorgd op school.  
De leerlingen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De 
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 
wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke 
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om 
thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

Data van de cursus: 

Maandag 27-1-2020 

Maandag 3-2-2020 

Maandag 10-2-2020 

Maandag 17-2-2020 

Maandag 2-3-2020 

Maandag 9-3-2020 

 

Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

Inschrijftermijn loopt tot en met:  

Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com%2Fbrabant&data=02%7C01%7Clindavandergeer%40leerrijk.nl%7Ca43f0f8360a740d781ea08d78216eb4b%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637120907262360077&sdata=gQ2NZ%2B24%2FQJDe8ichfa1zhB1M%2Fu8jHeKWwtf6GHdORE%3D&reserved=0
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Gevonden voorwerpen 

Mist u een beker, een trommel, een kledingstuk van 
uw zoon of dochter?  
Kijk in de gang van groep 5 tot en met 8 in de box met 
gevonden spullen.  

Elke periode wordt de box geleegd en worden 

bruikbare kledingstukken naar de kledingcontainer 

gebracht of schenkt de school de gevonden 

voorwerpen aan een goed doel. 

 

Voortgang rust in de School  

Het gaat steeds beter. Het oudere kind is al helemaal gewend aan het zelfstandig binnenkomen. En de 

jongere kinderen leren snel. Dankzij uw vertrouwen in de zelfredzaamheid van uw eigen kind mogen 

de kinderen het zelf doen. Apetrots zijn de kinderen zelf, maar ook ouders, verzorgers en 

leerkrachten. Vanaf januari 2020 vragen wij ook de ouders en verzorgers van de leerlingen uit groep 2 

hun zoon/dochter zelfstandig te laten binnenkomen. De twee onderwijsassistenten juffrouw Elise en 

juffrouw Elly helpen de leerlingen graag bij het opbergen van trommels en bekers, jassen en dassen. 

Het is fijn als de school ook in alle rust verlaten wordt. Voor ons iets waar we op het moment extra 

aandacht aan besteden. Met als doel dat het voor ieder kind prettig is om na een schooldag de school 

te verlaten op weg naar huis of naschoolse opvang.  

 

Licht op de fiets 

Wij zien om en rond de school regelmatig kinderen fietsen met donkere kleding en zonder licht op de 

fiets. Daarom willen we het middels dit berichtje nog even onder de aandacht brengen.  

ZET JE LICHT AAN!  
 

Geschiktheidsonderzoek  

Juffrouw Julia uit groep 6 heeft vorige week donderdag haar 
geschiktheidsonderzoek gehad. Dit betekende dat twee ‘assessoren’ 
van 8.30 tot 10.30 uur in groep 6 aanwezig waren en juffrouw Julia 
observeerden. Juffrouw Julia heeft het super gedaan en haar 
geschiktheidsonderzoek gehaald. Van harte gefeliciteerd juffrouw 
Julia en veel succes met het vervolgtraject! 
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SCHOOLONTWIKKELING 

 

De Zilveren Weken 

Zoals u in Tussenbeide, nr 1 heeft kunnen lezen, zijn we dit schooljaar gestart met de Gouden 

Weken.  

Na de kerstvakantie schakelen we over naar de Zilveren Weken. De Zilveren Weken zijn een goed 

moment om weer even stil te staan bij de sfeer in de klas. De kerstvakantie en de eerste weken daarna 

is een periode van hervorming. De jaarwisseling en het feit dat leerlingen elkaar twee weken niet zien 

hebben invloed op de dynamiek in de groep. 

Om de Zilveren Weken te begrijpen moeten we even terug naar het begin van het schooljaar. De 

eerste zes weken na de zomer, de Gouden Weken, zijn de periode waarin de normen en waarden van 

een groep worden bepaald. Een groep doorloopt een aantal fases en wanneer de leerkracht deze volgt 

en op het juiste moment bijstuurt, helpt het de groep bij het vormen van een positieve sfeer waar 

pesten niet nodig is. 

Leerlingen vinden het vaak erg leuk om een aantal leuke activiteiten uit het begin van het schooljaar te 

herhalen. Daarnaast is het zeer verstandig om de regels en de afspraken die aan het begin van het 

schooljaar zijn gemaakt nogmaals te herhalen. Misschien hebben de leerkracht of de leerlingen 

gemerkt dat sommige afspraken of regels aangepast moeten worden. Deze zilveren weken zijn 

daarvoor een perfect moment. 

 

Schitterende ontwikkelingen  

Kijkend naar de schoolontwikkeling zien we dat Basisschool Meerdijk aan de weg timmert. De Gouden 

en de Zilveren Weken geven aan dat we de focus leggen op de veilige omgeving. Vanuit de veilige 

omgeving leggen we de basis voor een leerrijke omgeving waarin we tegemoet willen komen aan de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en tegelijkertijd een uitdagende leeromgeving willen creëren. 

We noemen enkele ontwikkelingen die debet zijn aan de rijke leeromgeving. 

 In samenwerking met de bibliotheek Waalwijk zijn we gestart met het driejarig traject ‘Leesavonturen’ 

om de leesmotivatie te stimuleren en de opbrengsten te verhogen. De boekenshushi, de 

boekenproeverij, boekendans, hoofdpersoon zoekt boek, speed date et cetera zorgen ervoor dat het 

lezen spelenderwijs en op creatieve wijze onder de aandacht gebracht wordt. 

Het onderzoekend leren wordt steeds meer gewaardeerd omdat de leerling meer zeggenschap heeft 

over het proces en creatie. Vooral tijdens de lessen Wereldoriëntatie ondervinden de leerlingen de 

ruimte eigen leervragen en onderzoeksvragen te stellen. Het samen onderzoeken en inzetten van de 

verschillende intelligenties zorgt voor veel betrokkenheid en actief leren. 

De digitale leeromgeving is in opmars en ook op basisschool Meerdijk zien wij dat het adaptief 

onderwijs middels inzet van digitale hulpmiddelen gestalte kan krijgen. De afstemming op de 

onderwijsbehoefte wordt optimaal benut. Zowel het Digikeuzebord in de onderbouw als het werken 
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met Snappet  in de midden- en bovenbouw zorgt ervoor dat de leerling meer inzicht ontwikkelt op het 

eigen leerproces. Van een keuze maken voor een bepaald ontwikkelingsmateriaal in de onderbouw tot 

het samenstellen van de doelen die de leerling wil behalen in de bovenbouw.  

‘Ik leer leren’ is het motto. Het eigenaarschap van de leerling over het eigen leerproces geeft de 

leerling ‘tools’ om het leren leren in de toekomst vorm te geven. 

 

 

 

 

Staking 30 en 31 januari 

Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het 

primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets 

doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort raakt 

scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een 

kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het 

oplopende lerarentekort. Ook middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, 

klassieke talen, Duits en Nederlands.  

Daarom roepen de onderwijsbonden alle leden uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 

speciaal onderwijs op om het werk neer te leggen op 30 en 31 januari 2020. Dat doen we voor onze 

leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land.  

Wat doet Meerdijk? 

Elk personeelslid heeft stakingsrecht. Op dit moment inventariseren wij wie van het stakingsrecht 

gebruik wil maken. In de week van 6 januari berichten wij u over het al dan niet sluiten van de school.  
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Nieuws uit groep 7 

Cha-cha bokaal 2019  
Door Fleur van den broek en Fay de hart uit groep 7  
  
De cha-cha bokaal is een wedstrijd georganiseerd door Dansstudio Waalwijk waarbij je de cha cha-cha 
moet doen. Je mocht zelf kiezen of dat je mee deed aan de Cha Cha bokaal maar de lessen moest 
iedereen meedoen.  
Op school hebben we 3 danslessen gehad van Remi en Debbie, dat zijn de eigenaren van dansstudio 
Waalwijk. In de eerste les hebben we de basis geleerd van de cha-cha-cha eerst jongens en meisjes 
apart. Met het tekstje patat frikandel, patat citostick konden we het goed onthouden. Daarna 
moesten we in een grote kring gaan staan en mochten de meisjes een jongen kiezen waarmee ze 
wilden dansen, ook moesten we het ritme van de muziek klappen.  
 In de tweede les kregen we er een stukje bij en moeten we dat gaan oefenen. Ook werden er filmpjes 
gemaakt voor de jury om te bepalen wie met wie ging dansen en wie door mocht naar de cha- cha 
bokaal in de zaal van dansstudiowaalwijk.  
 In les drie gingen we het dansje nog even goed doornemen daarna kreeg je te horen of je door was en 
als je door was met wie je ging dansen. Toen moesten de kinderen die door waren een special move 
bedenken. Op school hebben ze in de pauzes ook nog veel geoefend. Het was erg leuk!  
  

Op zaterdag avond 23 november was het 
zover. De cha-cha bokaal 2019.   
Er waren verschillende rondes, de jury was 
Marcus van Dancing whit the stars. Voor 
alles begon moesten de jongens een 
rugnummer halen. Het was er ook super 
mooi versiert er hing een disco bal en 
verschillende lichte in allerlei kleuren en er 
werden verschillende liedjes gedraaid voor 
het dansen telden ze af, dat was best fijn 
want dan wist je wanneer je moest 
beginnen. Eerst was er voorronde 1, Remi 
en Debbie noemden steeds de juiste 
rugnummers. Er waren verschillende rondes 
in één ronde. Toen werden de mensen 

bekend gemaakt die door gingen naar ronde 2 daar waren ook al een paar mensen afgevallen, na even 
wachten dansten we ronde 2. Daarna kwam de kwartfinale daar vielen weer een paar mensen af, we 
dansten de kwart finale en daarna was het lang wachten op de uitslag een koppel van onze school ging 
door naar de kleine finale daar werden ze derde, toen was er uiteindelijk de grote finale en daar zat 
ook een koppel van ons in, we waren super blij toen we dat hoorden. Ze dansten de laatste ronde, 
toen was het wachten vol spanning. We werden steeds zenuwachtiger, het wachten leek wel uren te 
duren!! Toen hadden ze de uitslag en wij werden vierde. Er was ook een wedstrijd voor de mooiste 
poster wij hadden er twee, ze waren super mooi maar we hadden er niet mee gewonnen. De winnaars 
van de kleine en grote finale wonnen een medaille. Degene die op de eerste plek stond een beker. 
Maar iedereen die meedeed  aan de grote of kleine finale kreeg een bon van de KFC en een gratis 
danscursus aangeboden toen het was afgelopen was het laat in de avond maar het was wel een hele 
leuke avond!!  
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Nieuws uit groep 8 

N.a.v. een tekst van Nieuwsbegrip over meteorieten, 

schreven enkele kinderen van groep 8 een gedicht. 

 

Ik ben een meteoriet. 

Ik kom uit het heelal. 

Ik ben een hoog geval. 

Ik zweef tussen Mars en Jupiter. 

Mensen noemen me een vallende ster. 

Ik stort op aarde neer en ooit vind je me weer. 

Ik ben een meteoriet. 

 

Fabienne 

 

 

Ik ben een meteoriet. 

Dit soort meteorieten geeft ons info over het zonnestelsel. 

Ik kom van tussen Jupiter en Mars. 

En daar is heel veel puin. 

Ik word vaak niet gevonden. 

Het zoekgebied is erg groot. 

Ik ben een meteoriet. 

 

Noud 

 

 

 

 



NIEUWSBRIEF       JAARGANG 15, NR 5               SCHOOLJAAR 2019-2020 

EN VERDER…  
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WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN KNALLEND UITEINDE TOE EN ZIEN ALLE 

KINDEREN GRAAG TERUG OP MAANDAG 6 JANUARI, WAARBIJ WE EEN TOAST 

UITBRENGEN OP HET NIEUWE JAAR! 

VOLGENDE TUSSENBEIDE: 30 JANUARI 2020 

 


