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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 

 

30 november 1e advent 

5 december Sinterklaasfeest tot 12.00 uur 

7 december 2de advent 

12 december Continurooster 8.30-14.30 uur 

14 december Meneer Rob jarig 
3de advent 

18 december Donderdagmiddag vrij 
Kerstviering 17.00-19.00 uur 

21 december 4de advent 

22 december 

t/m 2 januari 

Kerstvakantie 

5 januari 1ste schooldag in 2015 

6 januari Driekoningen 

 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 

09-12 Mat de Roij 8 
10-12 Tijn Hendriksen 4 

11-12 Bendt Sars 4 
15-12 Xavier Duquesnoy 2A 

16-12 Bent de Nijs 7 
18-12 Diba van Poederooijen 6 
18-12 Emma van Hulten 7 

18-12 Krijn van Heesch 4 
28-12 Lucca Appels 8 

31-12 Wout van Werkhoven 2B 
01-01 Tom Versluis 3 

 

 
Vrijdag 5 december  

Vol spanning wachten wij vrijdag op de aankomst van Sint –Nicolaas op onze 
school. Wij weten van al die vorige jaren dat er tussen 8.15 en 8.30 al pieten 

gesignaleerd kunnen worden.  
 
Goede raad……………. Kom op tijd naar school met uw kind. U blijft natuurlijk ook 

kijken wat er allemaal gaat gebeuren. 
Alle kinderen van gr 1 t/m 8 blijven voor school wachten. De kinderen komen 

niet binnen. Na aankomst gaan de kinderen van gr 1 t/m 4 met Sint en zijn 
pieten door de voordeur naar binnen. De kinderen van gr 5 t/m 8 gaan via de 
poort en het schoolplein naar binnen.  

 
Om 12.00u is de school uit. 

 
De kinderen van gr 5 t/m 8 brengen op donderdag 
4 dec, na schooltijd tot 16.00, hun surprise naar de 

klas. 
 

Voor school mag deze ochtend tussen  8.00u en  
9.00u  niet geparkeerd worden. De weg moet 
namelijk vrij gehouden worden. 

Houdt u hiermee rekening mee als u uw kind naar 
school brengt. Kom op deze dag zoveel mogelijk te voet 

naar school. 
 
Wij wensen u fijne Sinterklaasdagen.  

 
 
 
 
 



[Geef tekst op] 
 

4 december 2014 
Jaargang 10, nummer 5 
Schooljaar 2014-2015 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Advent  

Advent is de stilste tijd in het jaar. De Adventstijd (en begin van het kerkelijke 
jaar B) begint dit jaar op de eerste zondag van de advent op 30 november 2014 

en duurt tot aan Kerstmis. 
Met de eerste Advent begint in de katholieke en evangelische kerk het nieuwe 
kerkjaar. 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. Paus Pius V schreef 

later de Romeinse Adventsdienst voor de kerk.  
 

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 Adventstijd willen we in deze tussenbeide ook even de aandacht 
richten op de kerstviering. 

De kerstviering vindt plaats op donderdagavond 18 december. Op deze dag 
gaan de kinderen ’s ochtends naar school tot 12.00 uur en is iedereen ’s middags 
vrij. We starten de avond om 17.00 uur met lekkere hapjes en een gezellig samenzijn 

in de speelzaal. Om 19.00 uur sluiten we de avond 
gezamenlijk met alle leerlingen, leerkrachten en ouders af 
buiten op de speelplaats.  
 
Mochten er nog ouders zijn met een vuurkorf, zouden wij 
deze graag op deze avond willen lenen. U kunt mailen 
naar kimgilis@meerdijk.nl .Alvast bedankt! 
 
Verder informatie volgt via de mail.  
Deze zal verspreid worden in de week na Sinterklaas.  

 

mailto:kimgilis@meerdijk.nl
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Actie  op voeten en fietsen en de fietsverlichting. 
 

In de week van 3 tot en met 7 oktober is de verkeersactie “Op voeten en 
fietsen” gehouden. Het weer was redelijk gunstig en er kwamen veel 
kinderen te voet of met de fiets naar school. In alle groepen werden de 

scores enthousiast bijgehouden door de kinderen van groep 7. 
 

Ook deze week merkten we dat het voor de kinderen een extra stimulans 
was om niet met de auto, maar te voet of met de fiets naar school te 

komen. We willen u graag bedanken voor uw medewerking. 
 

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  
reservelampjes 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 alsnog de lampjes. 
 

 
 

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 
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Ook in het nieuwe jaar willen we graag voor een veilige 
schoolomgeving zorgen, waarbij iedereen op de stoep loopt en er 

alleen op  straat gefietst wordt. Verder blijft het belangrijk dat ook de 
auto’s op de juiste plaats geparkeerd staan, zodat onze kinderen op 

een veilige manier naar school en naar huis kunnen gaan. 
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15 minuten leesritueel  
 

Wij doen mee aan een nieuw nationaal initiatief dat leesachterstand wil 
terugdringen. Wij gaan met onze leerlingen aan de slag om nog meer aandacht 
te besteden aan lezen. Wij starten daarom een dagelijks leeskwartier. Wij sluiten 

ons daarmee als Kwartiermaker aan bij een nieuw nationaal initiatief om 15 
minuten lezen per dag te promoten. De bedoeling is dat we met dit leesritueel 

kinderen nog beter laten ervaren hoe leuk lezen is en dat ze ook zelf merken dat 
hun leesprestaties vooruitgaan.  
 

Geschiedenis, taal, topografie, rekenen: alles staat of valt met leesvaardigheid. 
Kinderen ontwikkelen zich sneller en beter als ze goed kunnen lezen. Met een 

kwartier lezen per dag ontwikkelt een kind een grote woordenschat, goed 
taalbegrip en lezen wordt vaak nog leuk ook! Het klinkt allemaal zo 

vanzelfsprekend. En toch verlaat meer dan 10 procent van de Nederlandse 
kinderen de basisschool met een taalachterstand die ze nooit meer inhalen.  
Een kwartier lezen per dag maakt al een wereld van verschil. Een flink aantal 

bedrijven en organisaties heeft daarom de handen ineengeslagen. Als 
Kwartiermakers gaan zij scholen, kinderen en ouders helpen met hun dagelijks 

leesritueel.  
 
Onze basisschool maakt dankbaar gebruik van dit aanbod. Voor onze kinderen is 

er al leesaanbod en onze docenten doen al heel goed werk. Toch geloven ook wij 
dat er nog meer kan gebeuren. Niet alleen op school, maar ook thuis. Onze 

school kan gebruikmaken van leespakketten en voorlichtingsmateriaal dat het 
netwerk aanbiedt. Wij gaan de scores op AVI voorafgaand en tijdens het 
programma meten. We hopen dan natuurlijk al snel betere resultaten te zien. En 

we gaan op een scorebord bijhouden hoeveel we lezen. Want ook die score 
motiveert om te gaan lezen.  
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Beste ouders, jongens en meisjes, 

 
Zondag 7 december om 11.00 uur wordt in de St. Clemenskerk weer een 

gezinsviering gehouden. 
 
In de kerk is de Advent begonnen en wordt het tweede kaarsje in de 

adventskrans aangestoken. In de komende weken leven we vol verwachting naar 
het Kerstfeest toe, de geboorte van het kindje Jezus. 

 
Wij nodigen ouders en kinderen van harte uit om naar de kerk te komen en er 
samen een mooie viering van te maken. 

 
Graag tot ziens op zondag 7 december om 11.00 uur in de St. 

Clemenskerk. 
 
Met vriendelijke groet, 

namens het pastoraal team 
 

Diaken Anton van Diessen 
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Lees verder… 
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Dag allemaal! 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 8 januari 2015 


