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Basisschool Meerdijk   Frans Halslaan 17    5143GJ Waalwijk     
0416-563963    info@meerdijk.nl    www.meerdijk.nl 

 

TUSSENBEIDE 
31 OKTOBER 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. 

 

BELANGRIJKE DATA:  

6 NOVEMBER  STAKINGSDAG IS GOUDEN DAG  

   ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL 

WEEK 46   MEDIAWEEK 

WEEK 46/47  SEO GESPREKKEN 

5 DECEMBER   SINTERKLAASVIERING 

6 DECEMBER  STUDIEDAG. ALLE KINDEREN VRIJ  

10 DECEMBER  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

11 DECEMBER   OUDERRAAD 

19 DECEMBER  KERSTVIERING 

   LET OP: ALLE KINDEREN ZIJN DE MIDDAG VRIJ  

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

Gouden dag 

Begin deze week is er een brief uitgegaan over de onderwijsstaking op 6 november.  

Wij staken niet, wij willen het onderwijs in een positief daglicht zetten. Lesgeven is voor onze 

leerkrachten een passie en die passie willen wij graag met u delen. Komt u een gastles geven? Geef u 
op via de leerkracht van de groep.  
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SEO-gesprekken 

In week 46/47 vinden de SEO-gesprekken plaats, dit zijn tien-minuten gesprekken met de leerkracht, 

waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon/dochter centraal staat. Indien nodig wordt er 

gesproken over de voortgang van de cognitieve ontwikkeling.  

 

Leesconsulenten 

Hallo allemaal, in de vorige editie van ‘tussenbeide’ stond al informatie over 

het leesavontuur, maar we stellen ons natuurlijk ook graag voor: 

Ik ben Cristel van Amelsfoort en samen met Aniek zal ik komende tijd 

regelmatig te zien zijn op basisschool Meerdijk. Ik werk nu 1 jaar als 

leesconsulent bij de Bibliotheek Midden-Brabant. Hiervoor ben ik 13 jaar 

leerkracht geweest op een basisschool waarvan ik 3 jaar lang ook de rol van 

taal- en leescoördinator heb vervuld. Een tijdje terug ben ik al eens in alle 

groepen geweest om, door middel van onder andere een boekendans en 

boekensushi, de nieuwe collectie te presenteren. Leuk om het enthousiasme in alle groepen te zien! 

Ik ben Aniek van Loon en inmiddels al ruim 3 jaar bij de Bibliotheek werkzaam als 

leesconsulent en relatiemanager. Wellicht hebben jullie me ook al eens bij de 

Bibliotheek Waalwijk gezien? Ik heb hiervoor pedagogiek gestudeerd en ik vind 

het werken met kinderen, (groot)ouders en allerlei professionals echt heel leuk. Ik 

heb meteen een leuke boekentip voor jullie; de serie van ‘Hoe vermorzel je’ is 

heel grappig en soms een beetje griezelig om voor te lezen. Te reserveren via: 

https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgibin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=816248&ves

tnr=5099;taal=nl_NL#tab2.  

 

Als leesconsulenten willen we proberen om ieder kind enthousiast te maken voor lezen, ook de 

kinderen die lezen moeilijk of stom vinden. Verder hopen we natuurlijk samen met jullie (ouders) en 

de leerkrachten samen het (voor)leesplezier op basisschool Meerdijk te kunnen verhogen. We hopen 

jullie eens op school of in de Bibliotheek te treffen! 

 
Opbrengst boekenmarkt kinderboekenweek 
Tijdens de kinderboekenweek organiseerde basisschool Meerdijk een 
tweedehandskinderboekenmarkt. De opkomst was tot onze vreugde groot 
en veel kinderen gingen met een stapeltje nieuwe boeken naar huis. 

Dankzij deze markt haalden wij een bedrag op van maar liefst €315! 

Van dit bedrag willen wij boeken kopen voor ons mooie boekenbos. Deze 
week is in de klassen geïnventariseerd wat de kinderen nog missen of graag 
zouden zien. De leescoördinatoren van de school zullen zich over deze 
wensenlijst buigen en zorgen dat het boekenbos wordt aangevuld. 

 

    

https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgibin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=816248&vestnr=5099;taal=nl_NL#tab2
https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgibin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=816248&vestnr=5099;taal=nl_NL#tab2
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Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8 

In de Kinderboekenweek zijn er voorleeswedstijden in de groepen 5 t/m 8 gehouden. Veel kinderen 

hadden zich opgegeven waardoor er een echte competitie ontstond. Het was knap om te zien dat ook 

de kinderen die soms wat moeite met lezen hebben toch voor de klas durfden te gaan staan. Uit elke 

groep werden twee winnaars gekozen die doorgingen naar de finale. Oona heeft de finale van groep 

5/6 gewonnen en Mieke de finale van groep 7/8. Mieke gaat tevens door naar de lokale 

voorleeswedstrijd die begin volgend jaar in de Leest wordt gehouden. 

   

 

Ouderraad 

Vrijdag 1 november ontvangt u een e-mail over de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-

2020. De bijdrage is tijdens de jaarvergadering van de Ouderraad weer vastgesteld op €30,00. 

 

Bijzonder schooljaar 

Achter de schermen zijn ouders en teamleden in gesprek over het 40-jarig bestaan van Basisschool 

Meerdijk. In 2005 vierden we het 25 jarig jubileum. De komende maanden zal er regelmatig nieuws 

verschijnen in de Tussenbeide. In week 24; maandag 8 juni 2020 tot en met 12 juni 2020 zullen er 

zeker activiteiten gepland worden in het teken van de ‘jarige’ school. Aansluitend op het thema van de 

Kinderboekenweek gaan we ‘op reis naar 40 jaar Meerdijkschool’. 
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Feest van Sint Nicolaas 

Sinterklaas  wordt na zijn aankomst in Apeldoorn op donderdag  5 december  om half 9 op onze school 
verwacht. Hopelijk wordt het een fijn feest. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar de 
aankomst van de Sint. Natuurlijk zijn er een aantal voorbereidingen nodig om de verjaardag van de 
Sint tot een hoogtepunt te maken. 

Op maandag 18 november: 

Gaan de leerlingen van gr 5 t/m 8 lootjes trekken voor de surprise op 5 december. Op die dag krijgen 

de leerlingen een brief mee met informatie over de kosten van de surprise, over het rijmen , over de  

dag van inleveren, et cetera. 

Op dinsdag 27 november: 

Mogen alle kinderen hun schoen zetten. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 gebeurt dit op een 

bijzondere wijze. Hoe? Dit hoort u binnenkort van de leerkracht.  

In de week van 26 november:  

Pepernoten bakken. Hiervoor hebben we ouders nodig om de pepernoten af te bakken. U ontvangt 

bericht van de leerkrachten. 

Op donderdag 5 december wordt Sint verwacht om 8.30 uur. Hij viert zijn verjaardag in de groepen 1 

t/m 4. In de andere groepen legt hij een bliksembezoek af. Voor de groepen 5 t/m 8 houden we het 

traditionele surprisefeest. 

We vragen u zoveel mogelijk op de fiets of te voet de kinderen naar school te brengen. Voor school is 

tot 9.00 uur geen parkeermogelijkheid . 

In de weken voorafgaand aan de Sint viering worden er veel activiteiten ondernomen. Zo gaat de 
onderbouw een kijkje nemen bij het Huis van Sinterklaas in het centrum van Waalwijk. Op school gaan 
we pepernoten bakken en worden er reken- en taallessen gegeven rondom het thema.  

Vrijdag 6 december:  
Op vrijdag 6 december zijn alle leerlingen vrij.  

We maken er een gezellige decembermand van, waarbij de nadruk zal liggen op saamhorigheid. 
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SCHOOLONTWIKKELING 

 
Innovatiewand 
 
Wellicht heeft u het vast al eens 
gezien, de innovatiewand. Deze 
hangt in de gang van de bovenbouw 
tussen groep 6 en groep 7. Deze 
wand maakt de schoolontwikkeling 
zichtbaar door foto’s en andere 
visualisaties. De innovatiewand 
wordt gedurende het jaar dusdanig 
ingericht dat leren en ontwikkelen 
zichtbaar wordt voor kind, ouder en 
school.  
 
 
 
Boeiend onderwijs 
 
Basisschool Meerdijk wil onderwijs verzorgen, welke boeiend, effectief en opbrengstgericht is. 
Talentontwikkeling en het verhogen van de pedagogische- en cognitieve opbrengsten zijn daarbij 
sleutelbegrippen. Leerkrachten zijn de spil bij het stimuleren van optimaal leren door leerlingen. 
Tijdens de studiedagen staat boeiend onderwijs op het programma. Leerkrachten krijgen tools 
aangereikt en leren van en met elkaar om een gezamenlijke visie te ontwikkelen wat betreft boeiend 
onderwijs. Centraal staat leren “leren”, waarbij de leerling de regie krijgt en neemt. De leerling als 
onderzoeker, vragend en nieuwsgierig, die de ruimte en het vertrouwen krijgt van de leerkracht, die 
onderwijs van betekenis wil verzorgen.  
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Mediawijsheid 

Beste ouders,  

Op basisschool Meerdijk houd ik me als Mediacoach bezig met onderwijs op het gebied van 
Mediawijsheid. Omdat wij als volwassenen het goede voorbeeld moeten geven, vraag ik jullie 
onderstaand artikel te lezen. Als school hechten wij veel waarde aan het rood gedrukte tekstvlak.  
 
Het is verleidelijk om leuke foto’s van je kind te delen op social media zoals Facebook of Instagram. 
Toch is het belangrijk om hier heel zorgvuldig mee om te gaan: je weet nooit bij wie jouw foto’s 
uiteindelijk terechtkomen.  
 
Wat zijn de risico’s?  
Als je een foto van je kind deelt op social media, moet je rekening houden met twee risico’s;  
1. Iedereen kan jouw foto’s zomaar overnemen.  
2. Bedrijven scannen jouw foto’s om advertenties te personaliseren.  
 
Als je niet wilt dat iedereen je foto’s kan zien, is het belangrijk om regelmatig je instellingen op jouw 
social media accounts te checken. Maar realiseer je wel: hoe goed je alles ook afschermt, uiteindelijk is 
alles wat online staat met een beetje moeite voor iedereen te vinden.  
 
Deze foto’s kun je beter niet plaatsen  
Foto’s van andermans kinderen  
Elke ouder denkt anders over het delen van foto’s van hun kind(eren) op social media. Houd hier 
rekening mee als je bijvoorbeeld foto’s van een schoolreis of verjaardagsfeest op je account wilt 
zetten. Vraag altijd eerst toestemming aan de ouders van kinderen die er op staan.  
 
Foto’s van de school van je kind  
Plaats vanwege de veiligheid van je kind en andere kinderen geen foto’s waaruit blijkt waar hij/zij naar 
school gaat. Je weet niet wie er allemaal meekijken, voorzichtigheid is op z’n plaats.  
 
Foto’s waar je kind bloot op staat  
Een schattige foto van je kind in bad, of in z’n nakie in de tuin: hoe onschuldig jij dit ook vindt, er zijn 
helaas mensen die daar kwade bedoelingen mee kunnen hebben. Houd het blote lijf van je kind weg 
van social media.  
 
Foto’s waar je kind zich voor schaamt  
Denk bij het plaatsen van een foto aan het volgende: zou je kind het leuk vinden om zichzelf over een 
paar jaar zo tegen te komen op internet? Is het antwoord nee, dan doe je er goed aan dit te 
respecteren en de foto niet te plaatsen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Juf Stephanie 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Nieuws uit groep 5 

We zijn volop aan de slag met rekenen, alle tafels zijn nu bij ons bekend en kunnen we gaan inzetten 

bij deelsommen. Met klokkijken zijn we van start gegaan met de vijf minuten tijden. Naast het oefenen 

op de tablets, werkbladen gaan we ook regelmatig naar buiten en zetten we met plezier ‘bewegend 

leren’ in om leerstof eigen te maken. 

Naar de boerderij 

We zijn met de hele groep op bezoek geweest bij de boerderij van de familie Fleerakkers in Waspik. 

Jailynn heeft meegedaan aan een prijsvraag met als prijs een educatief boerderijbezoek. We hebben 

gezien wat er allemaal gebeurt op een modern melkveebedrijf. De boerin van Fleerakkers heeft 

enthousiast verteld waar de melk vandaan komt, wat de koeien eten en ook hebben we mogen 

ervaren hoe de koeien en kalfjes er van dichtbij uitzien. De kleine kalfjes, jongvee en de melkkoeien ze 

waren allemaal aanwezig. Ook hebben we een kijkje kunnen nemen met welke machines er op de 

boerderij wordt gewerkt. Van melkrobot tot een automatische stroverdeler. We hebben genoten van 

een leerzame en leuke dag op de boerderij. 

 

 

Kunstencentrum 

In het kader van de Kinderboekenweek zijn we naar het kunstencentrum geweest waar de groep een 

workshop vloggen heeft gevolgd. De kinderen hebben geleerd hoe ze met een app op de iPad een 

filmpje kunnen maken en hoe ze het filmpje kunnen editen. Ook leerden ze speciale effecten toe te 

passen zoals slow motion en muziek. Binnenkort krijgen we de filmpjes toegestuurd en gaan we deze 

met de groep nog eens goed bekijken. 
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     Fietsverlichtingsactie 

 

 

De verkeerswerkgroep heeft in samenwerking met de wijkagent en ouders een 

fietsverlichtingsactie georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen waarbij de 

verlichting in orde was, hebben een attentie ontvangen. Degenen bij wie dit nog niet 

het geval was, mogen hun fiets aan hun eigen leerkracht laten zien als de verlichting 

weer goed werkt. Zij krijgen deze attentie alsnog. 

 

We weten natuurlijk dat een goede verlichting belangrijk is, maar vaak word je er ’s morgensvroeg of 

laat in de middag gewoon door overvallen. Met deze actie hebben we aandacht gevraagd voor de 

fietsverlichting en hopen zo dat je je niet meer laat verrassen door het donker. Laat je zien in het 

donker!  

 

Werkgroep verkeer 

 

 

 

 

 

 

 

Bidons 

In de verschillende groepen zijn bidons, die door GO WAALWIJK aangeboden zijn, aanwezig. De 

Gemeente Waalwijk zet zich in voor een gezonde leefomgeving en stimuleert het drinken van 

kraanwater. De bidons zijn in gebruik vanaf groep 3. De kinderen in de kleuterklassen krijgen vrijdag 1 

november de bidon mee naar huis. Zij kunnen de bidon natuurlijk gebruiken voor bij het 10-uurtje. 

Een lege bidon mee naar school nemen en vullen met water behoort tot de mogelijkheid. Zet dan wel 

de naam van uw kind op de bidon. 
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EN VERDER…  

 

Tips leesbevordering 

Heeft uw zoon/dochter moeite met lezen? Hierbij wellicht wat bruikbare links die bruikbare tips 

kunnen bieden. 

 https://www.makkelijklezenplein.nl   

 www.bibliotheekmb.nl/jeugd/6-9.html 

 www.bibliotheekmb.nl/dyslexie.html 

online training ‘dyslexie onder de knie’ is nog beschikbaar tot 10 mei 

 Yoleo (app) 

Leeskilometers maken door karaokelezen. Hoe meer je leest, hoe meer punten je behaalt en 

dan kun je spelletjes spelen. 

 Luisterbieb 

Boeken luisteren, gratis voor bibliotheekleden www.onlinebibliotheek.nl  

 www.superboek.nl  

Service vanuit PassendLezen. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Ze hebben ruim 10.000 

gesproken boeken en bijvoorbeeld boeken in jumbo letters. PassendLezen is exclusief 

beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. 

 www.samenleesboeken.nl 

 https://www.probiblio.nl/makkelijklezenplein/doorleeslijstjes 

Stel je kind heeft een leuk boek gevonden en wil in dezelfde stijl doorlezen? Hier staan 

verschillende lijstjes 

 

 

 

 

 

Woensdag 6 november: kick-off GO Running!  

 

Kom jij op woensdagmiddag 6 november ook naar de kick-off van GO 

Running? Tussen 14.00 en 16.00 uur kun je meedoen aan allerlei leuke en sportieve activiteiten! 

Meedoen = gratis, aanmelden is niet nodig. 

Voor wie: kids vanaf 6 jaar 

Wat: de kick-off begint met een warming-up met Ingo van Weert en Fabian Sporkslede, spelers van 

RKC Waalwijk. Daarna kun je meedoen aan allerlei onderdelen, zoals uit-de-startblokken, hordelopen, 

verspringen, panna en meer. Ook is er muziek én een meet & greet met RiKCy. Doe je aan alle 

onderdelen mee? Dan maak je kans op een leuke prijs! Om 16.00 uur is de prijsuitreiking.  

Waar: atletiekbaan ACW’66, Olympiaweg 10 in Waalwijk  

De kick-off op 6 november vormt de start van een serie clinics en leuke evenementen, waar ook je 

ouders aan mee kunnen doen. Kijk op www.gowaalwijk.nl voor meer informatie over GO Running! 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.makkelijklezenplein.nl&data=02%7C01%7Ctillypijnenburg%40leerrijk.nl%7C96f16b60b9bb46d286c008d74bdc4873%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637061281793076985&sdata=yfbKxzfjlkHExVCsvvh%2FmcAl%2FSvt6AAyrlGFLKTVac4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotheekmb.nl%2Fjeugd%2F6-9.html&data=02%7C01%7Ctillypijnenburg%40leerrijk.nl%7C96f16b60b9bb46d286c008d74bdc4873%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637061281793076985&sdata=stARLf0HP%2FjBO4R7SSNpS34DkFMGrniVcDBMQR7icTA%3D&reserved=0
http://www.bibliotheekmb.nl/dyslexie.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.onlinebibliotheek.nl&data=02%7C01%7Ctillypijnenburg%40leerrijk.nl%7C96f16b60b9bb46d286c008d74bdc4873%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637061281793096976&sdata=SwQOPdIQRLjnQDA4Tk9u1V5q8M7QzYmdjOEqs%2BwxxwY%3D&reserved=0
http://www.superboek.nl/
http://www.samenleesboeken.nl/
https://www.probiblio.nl/makkelijklezenplein/doorleeslijstjes
http://www.gowaalwijk.nl/
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VOLGENDE TUSSENBEIDE: 28 NOVEMBER 2019 

 


