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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 

20 december Alle kinderen de middag vrij 
Start kerstvakantie 

23 december 
t/m 5 januari 

Kerstvakantie 

6 januari Drie koningen 

Luizencontrole 

7 januari Nieuwjaarsreceptie 

10 januari Alle kinderen de middag vrij 

15 januari Knappe koppen atelier groep 2/3 

16 januari GGD spreekuur 12.00-14.00 

17 januari De hele dag school groep 1 t/m 8 
Knappe koppen atelier groep 6/7/8 

23 januari Vergadering Ouderraad 

24 januari Alle kinderen de middag vrij 

 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Jarigen 

 
28-12 Lucca Appels 7 
31-12 Wout van Werkhoven 1B 

09-01 Dante Dekkers 5 
09-01 Noud de Kock 2A 

13-01 Max Boot 8 
14-01 Moheb Waizy 5 
17-01 Myrthe Verlee 3 

19-01 Julie de Jong 2B 
20-01 Oscar Royen 3 

 
 

  

 
 

Nieuwjaarsreceptie 

07-01-2014 

Het team van basisschool Meerdijk wil graag samen met u het 
nieuwe jaar inluiden. 

Daarom nodigen wij u uit voor een nieuwjaarsreceptie op  
dinsdag 7 januari 2014 van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

U komt toch ook? 
U kunt u aanmelden via directie@meerdijk.nl o.v.v. Nieuwjaar 

o.v.v. 
 

 
 

mailto:directie@meerdijk.nl
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Groep 1 / groep 2 

Het duurt nog een hele tijd voordat de oudste kleuters naar groep 3 gaan, maar 
toch willen we de kinderen hier al langzaam op voorbereiden. Na de 
kerstvakantie gaat er structureel eens in de twee weken een hele middag 

plaatsvinden, waarbij de oudste kleuters uit 2A en 2B bij elkaar komen en de 
jongste kleuters uit 1A en 1B. De ene keer is juffrouw Elsbeth dan bij groep 2 en 

juffrouw Tilly bij groep 1. De keer daarna wisselen zij van groep. Op deze manier 
leren de kinderen elkaar beter kennen en wordt daardoor de groepsvorming 
gestimuleerd. Daarnaast worden er activiteiten op niveau aangeboden. 

Langzaamaan gaan we dit structureel één middag in de week laten plaatsvinden.  
 

Ouders van kleuters uit groep 1 en/of 2 ontvangen na de kerstvakantie nadere 
informatie.  
 

Toetsperiode 
In de maanden januari en februari worden toetsen afgenomen. Bijvoorbeeld de 

AVI toets, dit is de toets om de ontwikkeling van het Technisch Lezen te kunnen 
volgen. We nemen ook een rekentoets af voor alle kinderen. Eén van de 
belangrijkste toetsen zijn de toetsen voor Begrijpend Lezen. Er wordt in onze 

talige maatschappij zoveel gevraagd van het begrijpen wat er geschreven en 
gesproken wordt. Alle ontwikkelingen zullen weer in kaart gebracht worden en in 

februari bespreken we met u tijdens de ouderavonden 18 en 20 februari 2014 de 
vorderingen van uw kind(eren).Reserveert u alvast beide dagen vanaf 15.30 uur? 
 

Een enquête voor ouders en verzorgers van de kinderen op alle scholen 
van  Leerrijk 

 
Beste ouders,  

 

Voortdurend proberen we de kwaliteit van de scholen binnen Leerrijk! te 

optimaliseren en zullen we doen wat in ons vermogen ligt deze te verbeteren.  

Om zicht te krijgen hoe u als betrokken ouder hier tegenaan kijkt willen wij u 

vragen om de oudervragenlijst in te vullen, die binnenkort wordt uitgezet.  

Hoe meer ouders deze lijst invullen hoe beter we weten hoe de ouders van de 

school/scholen onze kwaliteit waarderen en waar we ons op kunnen verbeteren.  

U ontvangt t.z.t. een e-mail vanuit een ander account ( dan gebruikelijk) met het 

verzoek de lijst in te vullen. Eén per gezin is voldoende (bij meer e-mailadressen).  

 

Voorafgaand aan de e-mail over de vragenlijst ontvangt u één of meerdere e-

mails, die verstuurd worden in verband met het testen van het nieuwe account via 

het administratiesysteem. 

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Leerrijk!,  

Team Meerdijkschool 
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Instroom 
Op 6 januari 2014 verwelkomen wij Lieke van Riel in groep 6. 
Veel plezier op je nieuwe school, Lieke. 

 
Kerstmis 2013 

Het was een sfeervolle avond. Vele mensen hebben de kerstmarkt bezocht. 
De kerstkraampjes stonden vol met kunstzinnige, fraaie kerstwerkstukjes. 
De opbrengst was geweldig. Een cheque van  €1115,25 werd aangeboden door 

Jort uit groep 8 en Quint uit groep 1-2 aan Mevr. Schaap, die de voedselbank de 
Rijglaars vertegenwoordigde. 

Tevens werden deze avond de namen van de 8 ambassadeurs van de 
respectvolle omgang bekend gemaakt. Hun namen worden toegevoegd aan de 
lijst van de ambassadeurs, die op de RESPECTmuur hangt. 

Noud de Kock, Darrell Aalbers, Sverre Jansen, Pien Vermeulen, Dante Dekkers, 
Thijs Buijs, Marieke Biemans en Anouk Damen. 

Daarna genoot iedereen van de smaakvolle hapjes, die de kinderen (en ouders) 
zelf hadden gemaakt. Mmmmmmm, het was heerlijk. 

De worstenbroodjes werden geleverd door Schapendonk Dutch Bakery BV . 

We willen de vele ouders, die deze viering mogelijk maakten bedanken voor hun 
hulp en inzet. 

Spetterende zwemactie 

Uw kind krijgt in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar een kaart mee van 
het Olympia zwembad. Van 1 januari tot en met 30 juni 2014 in te leveren. 
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Groepsnieuws van groep 4 
Wat hebben we genoten van Sinterklaas op school, 

met een boot zagen we Sint en Piet aankomen bij 
Meerdijk en daarbij hoorden we de grote 

stoomboottoeter ! We hebben genoten van het 
bezoek van Sint en Pieten in de speelzaal. De 

groepscadeautjes, die de Sint heeft meegebracht 

waren super. Wat kunnen we hier leuk samen mee 
spelen. 

De complimentenclub, 
Bijna elke week kijken we naar huisje-boompje-beestje. Bij deze 
aflevering hadden Raaf en Fahd ruzie. Fahd is boos, als hij twee 

meisjes tegen komt vertellen zij over hun complimentenclub. 

Fahd leert dat complimenten geven veel leuker is dan pesten. En 
daar is groep 4 het helemaal mee eens. Net als groep 3 hebben 

we een complimentenclub opgericht. En complimenten geven en krijgen; 
dat vinden we erg fijn ! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Bij taal hebben we geleerd hoe we een elfje kunnen maken. Dit zijn 

gedichten met elf woorden. 
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Het atelier. 
We zijn lekker bezig. Het gaat goed. 

Atelier is leuk ! Als je weet hoe dat moet.  
Sophie en Puk 

                                                            

       Kerst vind ik leuk.  Vind ik heel gezellig. De lichtjes staan te schijnen en 

binnen is het warm. Fijne feestdagen en een gelukkig 2014. 

Eline en Emma                                                     
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Luca en Matthijs                                                            
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Dag allemaal! 

 
 

 
 

 

 

Volgende tussenbeide: 23 januari 2014 
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