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TUSSENBEIDE 
26 SEPTEMBER 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:  

30 SEPTEMBER  OPENING KINDERBOEKENWEEK 

4 OKTOBER   DIERENDAG 

5 OKTOBER   DAG VAN DE LERAAR  

8 OKTOBER   FOTOGRAAF OP SCHOOL 

14 OKTOBER   HERFSTVAKANTIE T/M 18 OKTOBER 

23 OKTOBER   LUIZEN PLUIZEN 

24 OKTOBER   VERGADERING OUDERRAAD 

WEEK 46/47  SEO GESPREKKEN 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

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. Rond de herfstvakantie kunt u via Parro 

een uitnodiging verwachten, waarbij u digitaal kunt inschrijven voor deze gesprekken.  
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Leerlingenraad 

De nieuwe leden van de leerlingenraad voor dit schooljaar zijn bekend. Deze bestaat uit 8 leerlingen 

uit de groepen 5, 6, 7en 8 en is tot stand gekomen door verkiezingen in de klas met de daarbij 

horende criteria waar een lid aan dient te voldoen. De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar, onder 

leiding van directrice Marie-Antoinette. Er wordt gesproken over actuele zaken op school. Denk aan 

nieuwe methodes, onderzoekend leren, Snappet, 

respectvolle leerlingen, activiteiten zoals Meerdijkdag en 

andere festiviteiten op school.  

De leerlingenraad van 2019-2020 bestaat uit:  

Groep 5: Brenth de Graaff en Sam Beerens 

Groep 6: Koen Agterberg en Duke van Dillen 

Groep 7: Mieke van Boekhout en Xavier Duquesnoy 

Groep 8: Sam van Boxtel en Julie Hens 

 

Klassenouders 

Elke groep heeft een 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 schooljaar zijn dit de klassenouders per groep.  

Groep 1/2A Simone (leerling Maud) Evelien (leerling Jazlynn)  

Groep 1/2B Cynthia (leerling Ise) Johan (leerling Annelinde)  

Groep 3 Jessica (leerling Niek) Thuja (leerling Tygo)  

Groep 4 Bianca (leerling Sammi)   

Groep 5 Francien (leerling Jason)  Angela (leerling Xabi) Bonny (leerling Tren) 

Groep 6 Hiske (leerling Bo) Ageeth (leerling Luca)  

Groep 7 Marjon (leerling Kel)   

Groep 8 Anne-Marie (leerling Thijs) Rianne (leerling Roos)  
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Schoolfotograaf 

Dit jaar zal de schoolfotograaf op dinsdag 8 oktober weer op 
bezoek komen. Noteert u deze datum vast in uw agenda?! 

Er worden individuele foto’s, groepsfoto’s en foto’s, met 
broertjes/zusjes die ook op school zitten, gemaakt. Bij het 
kiezen van de outfit is het goed om te weten dat we dit jaar 
gebruik maken van een donkere achtergrond! Net zoals 
afgelopen jaar kunnen de foto’s online besteld worden 
en kunt u zelf een keuze maken in wat u afneemt.  

Met vriendelijke groet,  

Melanie en Daphne, commissie schoolfotograaf  

 

 
Overblijven 
U bent gewend dat zowel de broodtrommels als het drinken ’s ochtend in de koelkast gezet wordt. 
Door ruimtegebrek is besloten dat we alleen de bekers in de koelkast zetten. We willen u hier graag 
van op de hoogte stellen, zodat u indien nodig rekening kan houden met wat er in het trommeltje 
gaat.  

 

Kinderpostzegelactie 2019 

Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 

160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie: samen in actie voor dakloze kinderen. 

Ook onze kinderen uit groep 7 doen mee! Zij zijn gisteren met de actie begonnen. 

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden 

kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en 

andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. Waarschijnlijk heeft u zelf vroeger ook 

nog meegedaan! De Kinderpostzegelactie wordt dit jaar voor de 71ste keer gehouden en is uniek in de 

wereld. Daar mogen we best trots op zijn. 
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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.  

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is dit schooljaar van 2 t/m 11 oktober 2019. Natuurlijk vieren wij dit ook op 

school. Dit jaar gaan we “OP REIS”.  

Op maandag 30 september zullen wij met de hele school de Kinderboekenweek feestelijk openen. Om 

9 uur geven we samen de aftrap en zingen en dansen we het lied van Kinderen voor Kinderen dat 

speciaal voor de Kinderboekenweek is gemaakt.  

Alle leerlingen krijgen workshops aangeboden, welke voor de herfstvakantie plaatsvinden op school of 

in het Kunstencentrum.  

Tijdens de Kinderboekenweek zal er in de klassen extra aandacht aan lezen en het thema OP REIS 

worden besteed. Vooral het vervoer ergens naar toe, staat in de belangstelling. Het doel is om het 

vervoer van de toekomst centraal te stellen in elke groep.  

De groepen 5 t/m 8 doen ook mee aan de voorleeswedstrijd. In de klas worden voorrondes gehouden. 

De schoolfinale zal op donderdag 10 oktober zijn, waarmee we op school de Kinderboekenweek zullen 

afsluiten. 

 

Helemaal nieuw dit jaar is de boekenmarkt. Deze is op woensdag 2 oktober van 12.00 tot 12.45 uur, bij 
mooi weer buiten en anders binnen. Helaas zijn er nog maar weinig boeken binnengekomen. Daarom 
nogmaals de volgende oproep. Heeft u nog leuke (onbeschadigde) kinderboeken liggen waar niets 
meer mee wordt gedaan?  Dan zijn wij hier heel blij mee!  
De boeken worden op de markt voor kleine prijsjes verkocht en van de opbrengst breiden wij ons 
mooie boekenbos uit met nieuwe boeken. 
Boeken graag inleveren voor 30 september bij de juf/meester van uw kind.  
Wij vragen u om uw kind alleen boeken, die netjes en onbeschadigd zijn, mee te geven. 

We hopen er een gezellige en leerzame Kinderboekenweek van te gaan maken en zien u graag op de 

boekenmarkt op woensdag 2 oktober!  
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SCHOOLONTWIKKELING 

 
Leesavontuur 
Dit schooljaar is basisschool Meerdijk gestart met een project om het leesplezier op school te 
vergroten: het project Leesavontuur. Tijdens dit driejarige project krijgt de school ondersteuning van 
twee leesconsulenten vanuit de bibliotheek. 
Deze maand zijn de leesconsulenten al aanwezig geweest tijdens een team-bijeenkomst en hebben de 
leerkrachten mogen proeven van een leuke en leerzame boekenkring. De leerkrachten kregen tips en 
diverse werkvormen aangeboden om ook met de kinderen 
in de klas aan de slag te gaan. 
Afgelopen week zijn de leesconsulenten in de klassen 
geweest om de kinderen een boekenproeverij aan te 
bieden. 
De leerkrachten van Meerdijk hebben geïnventariseerd 
waar zij graag input van de leesconsulten zouden krijgen en 
de ideeën zijn veel belovend! Rond december wordt er op 
school bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 en de 
leerkrachten een monitor afgenomen om te kijken hoe het 
staat met leesplezier in de school. De gegevens, die uit de 
monitor komen, geven richting aan de ondersteuning die de 
school krijgt om het leesplezier nog meer te vergroten. 
 
Media lessen 
Basisschool Meerdijk doet dit schooljaar mee aan het Nationaal Mediapaspoort! 
Deze lesmethode is een doorlopende leerlijn: het begint in groep 1 en eindigt in groep 8, zodat alle 
kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan. 
Onze school wil óók bij mediaopvoeding een educatieve rol spelen: vandaar dat al vanaf de jongste 
groepen deze lessen worden gegeven. Immers, vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking 
met media. Vooral met de komst van de tablet kunnen kinderen van alles zien en beleven, vaak zonder 
ons toezicht.  
We gunnen uw kind de kans om bewust met verschillende media om te gaan. We zijn dan ook zeer 
verheugd dat onze school het Nationaal Media Paspoort aanbiedt, dat door de Nationale Academie 
voor Media en Maatschappij is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Voor iedere groep houdt dit in dat er 7 lessen worden gegeven met ieder jaar de vaste thema's: 
1.Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?) 500 × 320 
2.Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?) 
3.Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten) 
4.Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt) 
5.Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 

6.Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen 
anderen van jou weten?) 
7.Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht 
als je hulp en tips nodig hebt?)   
 
De eerste les start in de week van Mediawijsheid, 8 tot 
en met 15 november 2019. 
Via de leerkracht ontvangt u nog de nodige informatie, 
die betrekking heeft op het leerjaar van uw kind(eren). 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ru.nl%2F&data=02%7C01%7Ctillypijnenburg%40leerrijk.nl%7Ca08af63a969742d6b56f08d73c398838%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637044090097795585&sdata=oYzP4WuLR36Bwlg8q%2BWyQ7adczms0izZSzRESvSs93M%3D&reserved=0
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Wist je dat we in groep 3…. 

-al veel letters hebben geleerd  

-deze ook flitsen, om te oefenen 

-nu allemaal al kunnen lezen 

-veel korte filmpjes van ‘Zoem de bij’ kijken 

-toch nog veel mogen buitenspelen/voetballen 

-elkaar steeds beter leren kennen 

-cijfers en letters leren schrijven in schrijfletters 

-veel lego hebben en er ook domino is 

-leren rekenen door spelletjes 

-1 keer in de week met groep 8 en 4 lezen 

-net als bij de kleuters er ook een stoplicht is 

-gewoon mogen drinken als we dorst hebben 

-al naar de grote gymzaal gaan 

-goed naar elkaar kunnen luisteren 

-van foutjes maken kunnen leren 

-al heel veel hebben geleerd 

-veel pret maken 

 

  Groetjes uit groep 3 
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EN VERDER… 

 

 
 

Pastoor Verbraeken nieuwe pastoor 

Onze bisschop maakt bekend dat hij per 1 juli 2019 pastoor Jos 

Verbraeken benoemt als nieuwe pastoor van de parochie Sint Jan de 

Doper te Waalwijk en Waspik en als nieuwe deken van het dekenaat 

Heusden-Waalwijk-Zaltbommel.  

 

Herdenkingen WO II  

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 

Wereldoorlog, 75 jaar geleden.  

We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. 

We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn 

om vrijheid door te geven aan de nieuwe generaties.  

De gemeente Waalwijk kent diverse plaatsen die ons herinneren aan de gruweldaden van de Tweede 

Wereldoorlog. Op zaterdag 4 mei jl. werden hier twee minimonumentjes aan toegevoegd op de Markt 

in Waalwijk. Het gaat hier om twee stenen die geplaatst werden op de stoep voor het voormalige 

woonhuis van joodse slachtoffers of verzetsstrijders vanwaar ze getransporteerd of vermoord werden 

in de Tweede Wereldoorlog. Later dit jaar worden er op nog meerdere adressen herdenkingsstenen 

geplaatst. 

 

Heilige Missen in het Pools  

Per 1 januari 2019 heeft onze bisschop, mgr. G. de Korte, de Poolse parochie van de Goddelijke 

Barmhartigheid opgericht. De nieuwe parochie zetelt in Eindhoven, maar pastoor Krzysztof 

Obiedzinski reist daarnaast op zaterdagen en zondagen ook naar Waalwijk, AstenHeusden, Tilburg, Oss 

en Helmond om H. Missen in het Pools te vieren.   

In Waalwijk vindt elke vierde zaterdag van de maand om 18.00 uur een 

Eucharistieviering in het Pools plaats in de St. Jan. Om de H. Mis op de 

zondagen (10.00 uur) te kunnen meevieren, worden wekelijks de misteksten in 

het Pools klaargelegd. 
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Bibliotheek Waalwijk 

Lezing: Als woorden plaatjes zijn… 

 

WAALWIJK - Denkt u wel eens “het zit er wel in, maar het komt er niet uit”, kijkend naar de 

schoolresultaten van uw kind? Misschien denkt uw kind wel in beelden en “ziet” hij of zij 32 beelden per 

seconde. Tja, dat is lastig concentreren! Beelddenken noemen we dat. 

Beelddenkende kinderen hebben regelmatig moeite met leren lezen en/of rekenen. In ons 

onderwijssysteem is veel aandacht voor de lastige, drukke of onaangepaste kinderen. De welbekende 

labels worden nog steeds geplakt en kinderen raken belemmerd in hun ontwikkeling. 

Nieuwsgierig naar wat beelddenken is? Marlous van Mega Moedig kindercoaching organiseert op 9 

oktober lezing over beelddenken. Marlous legt uit wat beelddenken inhoudt en geeft uiteraard wat 

handige tips!  

 

Datum: woensdag 9 oktober 2019  

Aanvang: 10.00 uur  

Locatie: de Bibliotheek Waalwijk  

Toegang: gratis. Graag vooraf aanmelden via info@megamoedigkindercoaching.nl 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@megamoedigkindercoaching.nl
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Go Waalwijk Festival 

Op zondagmiddag 25 augustus vond de eerste editie van het GO Waalwijk Festival plaats.. De 

feestelijke Sport- en Uitmarkt vormde de aftrap van het nieuwe seizoen; iedereen kon kennismaken 

met het gevarieerde aanbod dat in de gemeente Waalwijk is te vinden op gebied van sport en cultuur.  

 

Net als alle andere basisscholen uit de gemeente Waalwijk hebben ook wij bij de start van het nieuwe 

schooljaar bidons ontvangen voor de leerlingen om het drinken van kraanwater te stimuleren. 

Sommige leerkrachten hebben ervoor gekozen de bidon mee naar huis te geven, in andere groepen 

staat de bidon op de tafeltjes en mag er gedurende de dag uit gedronken worden. Op naar een 

healthy schooljaar! 

 

Zwem4daagse 

Op 16-17-18 oktober houden wij (Waalwijkse ZwemVerenigin) in het Olympiabad in Waalwijk een 

zwem3(4)daagse. Wanneer je minimaal een A diploma hebt of een certificaat van Superspetters kun je 

meedoen. Er kan elke dag gestart worden vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur. Kinderen tot 12 jaar 

zwemmen 250 meter alle andere deelnemers(vaders, moeders, opa’s, oma’s) zwemmen 500 meter. 

Inschrijven kost 7.50 euro. Normaal is het een zwem4daagse daarom kan er op één dag 2 keer het 

aantal meters gezwommen worden, zodat het toch een zwem4daagse is. Inschrijven kunt u via de link 

hieronder en elke woensdag en vrijdagavond tussen 18.00- tot 20.00 uur liggen er inschrijfformulieren 

op het zwembad. Na betaling van het inschrijfgeld is uw deelnamen definitief. Natuurlijk is er een 

medaille te verdienen.  

https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/item/470024/wzv/ 

 

https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/item/470024/wzv/
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VOLGENDE TUSSENBEIDE: 31 OKTOBER 2019 

 


