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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 

 
Dag ouder(s), verzorger(s), 
 

U ontvangt van ons een Tussenbeide Extra met informatie van allerlei aard. 
 
Kerstmis 
Na de spannende tijd van Sinterklaas is het nu tijd voor sfeervolle dagen op weg 
naar Kerstmis. Donderdagmiddag 18 december zijn de kinderen vrij. 

Donderdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur vieren we Kerstmis op school. 
U ontvangt hierover een brief van de voorbereidingsgroep. 

 
Nieuwjaar 
Op maandag 5 januari 2015 zit de kerstvakantie er weer op. Wij willen op 

maandag 5 januari iedereen verwelkomen. Wij vragen u door de hoofdingang 
naar binnen te komen, deze is vanaf 8.20 uur open. De kinderen kunnen hun 

fietsen op de gebruikelijke plaats neerzetten, maar de achterdeuren blijven 
gesloten. Wij hopen dat u met uw kind(eren), ouders en de leerkracht(en) het 
nieuwe jaar wil inluiden.  

 
 

 
 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Mega-kunstweken Kinderboekenweek waren geweldig! 

Meerdijkschool heeft tijdens de Kinderboekenweek het kunstencentrum bezocht. Het 
onderstaande bericht geeft weer wat onze kinderen hebben beleefd. 
 
Kunstencentrum Waalwijk bruiste de afgelopen weken van de kunstactiviteiten. 
Zo'n 1500 kinderen van 14 basisscholen in Waalwijk hebben het 

Kunstencentrum bezocht. Ze hebben vooral meegedaan aan heel veel beeldende 
workshops. Chinese draken, kleurtjesolifanten, doeken vol feest en kleur, 
taartjes van klei en supergeweldige weerwolvenmaskers zagen het licht. Ook 

werd er volop gedanst, theater gespeeld, muziek gemaakt, en bezochten grote 
aantallen kinderen een voorstelling in Theater de Leest, de workshops van de 

Bibliotheek en het Schoenenmuseum, en de workshops Rap van Thomas van 
Vliet.  
  

 
  
 
Schoenen uit, schoenen aan? 
In groep 3,5 en 7 zijn ze het al gewend. Bij binnenkomst trekken de kinderen 

hun schoenen uit en zetten deze onder de kapstok. Zij doen vervolgens 
meegebrachte sloffen of hun gymschoenen aan. Als zij naar huis gaan, stoppen 

zij slof of schoen in de luizenzak. 
Wij willen graag doorgaan met dit experiment met de groepen 3 tot en met 8. 
De kinderen mogen niet op kousen of blote voeten lopen. 

Waarom proberen we dit uit? 
Omdat er enorm veel zand de school binnenkomt en met name in de klassen. 

Daarbij vinden veel kinderen  het fijn om sloffen of gymschoenen aan te doen. 
Het is erg huiselijk. 
 

Zand 
Ondertussen wordt  gekeken naar een oplossing, die het zand in de school 

vermindert. 
Rubberen tegels zijn het meest wenselijk. U wordt op de hoogte gehouden of het 
ons lukt met een beperkt budget dit te verwezenlijken. 
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In groep 3 is Mette van Tuijl twee keer op bezoek geweest. Zij gaat in de 
kerstvakantie verhuizen en komt vanaf 5 januari naar onze school. 

We heten haar en haar familie van harte welkom. 
 
In groep 4 is Bjorn van Dijk een keertje komen kijken en hij mag dinsdagochtend 

nog eens een kijkje nemen. Hierna wordt gekeken of Bjorn op Meerdijk een 
plaatsje kan krijgen in onze groep 4. 

 
 
 

 
 

Nieuwe aanmeldingen 
Wij roepen alle ouders en verzorgers op om de 
aanmelding van broertje of zusje tijdig te regelen. 

Het aanmeldingsformulier is te downloaden vanaf de 
site en ook op te halen bij de directie. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Estafette 
Onze methode Technisch Lezen is vernieuwd. 

Vanaf januari 2015 zullen de kinderen veel plezier beleven aan de nieuwe 
leesboeken. De oude methode Estafette blijft natuurlijk op school. Zo hebben wij 
een grote voorraad boeken voor het Technisch Leesonderwijs. 
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Beste ouders, jongens en meisjes, 
 
Op kerstavond om 17.00 uur willen wij 
graag voor de gezinnen met kleine 
kinderen weer een herdertjesviering 
verzorgen in de Sint Antoniuskerk. 

Het kerstverhaal wordt dan voorgelezen en uitgebeeld 
door kinderen. 
Ter afwisseling zullen wij tussendoor samen de 
traditionele kerstliedjes zingen. 
 
Wij zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden 
om mee te helpen het verhaal uit te beelden. 
Misschien heb je wel een vriendje of vriendinnetje dat het ook leuk vindt om mee te 
doen, kom dan gezellig samen! 
Je kunt je aanmelden tot en met 14 december  bij Anja de Vries,  
telefoonnummer 0416 650650 of via e-mail anjabaar123@hotmail.com   
 
Wij gaan oefenen, o.o.v. op: donderdag  18 december om 16.00 uur en 
  maandag    22 december om 10.30 uur. 
Bel of mail je even? 
 
Vriendelijke groet, 
Anja de Vries 
 
P.S. als je ouders, familie of vrienden willen komen kijken, hebben ze hiervoor een 
kaart nodig. Deze kost € 1,-- en kan op het parochiecentrum worden afgehaald vanaf 
15 december, tussen 9.00 en 12.30 uur. 
 

Wij wensen u alvast fijne kerstdagen en een goed 2015. 
 

 

mailto:anjabaar123@hotmail.com

