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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 

 

 
Jarigen 
 

 
DECEMBER     Groep 

10   Tijn Hendriksen   5 
11   Bendt Sars    5 
15   Xavier Duquesnoy   3 

16   Bent de Nijs   8 
18   Krijn van Heesch   5 

18   Emma van Hulten   8 
18   Diba van Poederooijen  7 

 
JANUARI      Groep 

1   Tom Versluis   4 
6   Floris Casparie   1B 

9   Dante Dekkers   7 
9   Noud de Kock   4 
  

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

14 december Medezeggenschapsraad 

14 december Meneer Rob jarig 

17 december Middag vrij, kerstviering van 16.45 tot 19.00 uur 

21 december 
t/m 1 januari 

Kerstvakantie 

4 januari Nieuwjaarsinstuif  

12 januari Ouderraadvergadering 

 

 

Dank u Sinterklaas! 
 

Op vrijdag 4 december was het zover ... Sinterklaas kwam op bezoek op de 
Meerdijk! 

 
Hij had 5 pieten meegenomen, ook de 2 pieten die al die weken bij ons op school 

hadden gespeeld met de spullen van Sinterklaas waren er bij. Het was erg 
gezellig!  
 

De kinderen van de onderbouw hebben het heel leuk gehad in de speelzaal. Wat 
hebben ze mooie optredens voor de Sint gedaan! 

 

 
 
De kinderen van de bovenbouw hebben een gezellige surprise ochtend gehad. Er 

was weer hard gewerkt aan de prachtige surprises. Heeft u de mooie foto’s al 
voorbij zien komen op Facebook? 

 
We kijken terug op een geslaagde  
Sinterklaasviering en hopen  

dat de Sint volgend jaar weer terugkomt! 
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Actie  op voeten en fietsen en de fietsverlichting. 
 

In de week van 16 tot en met 20 november is de verkeersactie “Op 
voeten en fietsen” gehouden. Het weer was echt november weer (guur en 
veel buien), maar toch 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 een 
sleutelhanger ‘val op’ 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 dan alsnog de sleutelhanger. 
 

 

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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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.  
 

Nieuwe leerlingen 
Inmiddels zijn de kinderen, die vanaf 1 oktober instroomden al helemaal 

gewend. Scott Carlyon, in groep 1b, Cas Bergmans in groep 1a, Aaf Keetels in 
groep 1a, Kjersti Carlyon in 2a, Laurens van der Staak in groep 3 en Reynoud 
van der Staak in groep 5. Sammi van Hilst start vandaag 10 december echt in 

groep 1b. Wij heten verder welkom Peppie Rekkers in groep 1B en Kokkie 
Rekkers in groep 2A. 

 
Gevonden spullen 
Al een hele tijd hangen er een aantal jassen aan de kapstokken 

bij lokaal 6. Deze jassen zijn blijven hangen in de afgelopen 
maanden. Bent u een jas kwijt? Kom even kijken. 

Er staat tegenover lokaal 6 ook een opbergdoos met gevonden 
spullen. Hierin verzamelen we bekers, trommels, handschoenen 
en andere spullen. In de kerstvakantie brengen wij de gevonden 

voorwerpen en kleding naar de containers, die in de wijk staan. 
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Nog even 2015 
Nog een week en dan breekt de kerstvakantie aan. 
Maar voor dat het zover is, kunt u eerst nog genieten van: 

de Wintermarkt  
vrijdag 11 december 2015 

Basisschool Meerdijk 
11.30-13.00 uur 

Komt u ook? 
 

 
En een week later vieren we samen kerstmis op school op donderdag 17 

december van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Kerstmis 2015 
Basisschool Meerdijk 

St. Antoniuskerk 
 

16.45 uur: Iedereen is welkom in de kerk, Genestetstraat 1  
17.00 uur: kerstviering  
17.45 uur: lampionnenoptocht naar school  

18.15 uur: kerstbuffet 
19.00 uur: slot 

 
Op donderdag gaan alle kinderen tot 12.00 uur naar school. Zij zijn ’s middags 
dus vrij.  

                                          
Belangrijke informatie: 

- Op uiterlijk woensdag 16 december moeten alle kinderen hun bord, mok 
en bestek op school hebben. 

- De kinderen nemen op donderdagochtend om 08.30 uur de hapjes mee 
naar de klas. Graag de naam van uw kind(eren) en groep vermelden op de 
hapjes. Als de hapjes koud moeten staan, komt de ouderraad deze in de 

klas ophalen en wordt het in de koeling gezet. 
- Er is helaas geen mogelijkheid om gerechtjes op te warmen. Graag hier 

rekening mee houden.  
 
 

Op vrijdag 18 december gaan alle kinderen de ochtend naar school. Om 
12.15 uur begint de kerstvakantie.  
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Nieuwjaar 2016 

Nieuwjaar-Instuif 
Op maandag 4 januari 2016 vindt de Nieuwjaar-Instuif plaats. 
Iedereen komt die eerste schooldag van het nieuwe jaar door de hoofdingang 

naar binnen, nadat de fietsen in de fietsenstalling gezet zijn. Zo kunnen we alle 
kinderen en ouders begroeten en de beste wensen overbrengen. 
De kinderen gaan naar hun eigen klaslokaal en worden opgevangen door juf of 

meneer. Zittend in de kring krijgen alle kinderen een “glaasje” aangeboden en 
luiden we het nieuwe jaar in. U bent ook van harte welkom om samen met uw 

zoon of dochter in de klas de beste wensen voor 2016 uit te spreken. De 
ouderraad en het team van Basisschool Meerdijk nodigen u uit om na het 
inluiden van het Nieuwe jaar in de klassen in Zomerdijk(entree) rond 8.45 uur 

een kopje koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom!! 

 
 
 

Januari 2016 
Toetsen: 
In januari starten we met de toetsen, die gepland staan. Toetsen van Rekenen, 

Spelling, Begrijpend Lezen, Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters, AVI ( 
verhaaltjes lezen) en DMT (woordjes lezen). 

 
Studiemiddag: 
Op donderdagmiddag 28 januari 2016 zijn de kinderen vrij in verband met een 

studiemiddag voor de leerkrachten.  
 

 
 
 

http://thumbs.dreamstime.com/z/gelukkig-nieuwjaar-met-vuurwerkachtergrond-60409438.jpg
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Lees verder… 

 
 

 
 

 
 
 

Oproep aan alle muzikale talenten van onze school! 
 
 

Muziek maken doet iets met je!  
De Muziekwedstrijd geeft een krachtige impuls aan alle 

kinderen die muziek maken. Onderzoek heeft 
bewezen dat je van muziek maken gelukkig, slim 
en sociaal wordt en dat je je daardoor beter 

leert concentreren. Door mee te doen hebben 
de kinderen iets om naartoe te werken. 

Bovendien kunnen ze via de website en de 
sociale media aan vriendjes, familie en op 
school laten zien wat zij kunnen. 

 
 

 
 

De Muziekwedstrijd is een online wedstrijd voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Je kunt meedoen 
met alle soorten muziek en ieder instrument. Zingen mag 

ook! Laat een filmpje maken van jezelf of samen met andere kinderen. 
Met de app kun je je filmpje nóg leuker maken door een kleurige omlijsting toe 

te voegen. Speel jij tussen de bomen in het bos? Of sta je liever in de spotlights?  
 
Kijk op www.demuziekwedstrijd.nl voor meer informatie! 

 

http://www.demuziekwedstrijd.nl/
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Praktijk Luma  
Begeleiding en trainingen voor Kinderen Ouders en Professionals 

 
 

Beelddenkers opgelet ! 
Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’. Direct resultaat 
 
Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen.  
Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand  
of dyslexie vaak in beelden denken in plaats van in woorden.  
Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden.  
De meerderheid van de mensen (95%) leert via het gehoor.  
Slechts een kleine groep leert via beelden. 
 
Deze groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn 
beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal 
niet begrepen en onthouden. Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op 
‘foute’ wijze krijgen aangeboden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze 
groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leert u als ouder deze 
techniek zelf toepassen. Hierdoor kan uw kind vervolgens de lesstof in de klas beter volgen. 
 
Direct resultaat 
Doordat ik de lesstof op de juiste manier aanbied aan de leerling, kan hij of zij direct 
vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. 
Want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de 
lesstof direct begrepen en onthouden. Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen 
met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter 
naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen. 
 
Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leert uw kind zelf de lesstof te vertalen naar 
woordbeelden zodat het wel binnen ZIJN/HAAR informatiesysteem past. Deze techniek leert 
uw kind zelf toepassen binnen vier sessies!  
 
Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Ervaar zelf of deze leermethode ook voor uw 
kind werkt. Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk en versterkt 
het gevoel van zelfvertrouwen. De leeftijd om deze techniek aan te leren is vanaf 5 jaar tot 
100! 
 
Wilt u meer informatie over de training “ik leer anders”, neem dan contact op met Janny 
Bergmans, gecertificeerd Beelddenk-coach via mail: info@praktijkluma.nl of telefonisch: 06-
50565823. 

 
Kijk op www.praktijkluma.nl voor meer informatie. 

 
 

mailto:info@praktijkluma.nl
http://www.praktijkluma.nl/
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Welkom bij onze  

Vrolijke tentoonstelling  
Tekeningen, collages, foto’s en prints van kinderen en jongeren uit asielzoekerscentrum 
Oisterwijk, gemaakt tijdens de creatieve workshops van de Vrolijkheid. 

Vrolijke opening met een Vrolijke Middag 
Woensdag16 december 15.30 tot 17.00 uur 

Kinderen en komen met het Klein-Oisterwijktreintje van het azc naar de Leerfabriek 
Theater en dans van Batja ten Kortenaar en Leon de Waal voor en met de kinderen 
Burgemeester Hans Janssen verricht om half 5 de officiële opening 
Lekkere hapjes uit diverse culturen 
Ten slotte gaan we met zijn allen (kinderen, ouders en bezoekers) dansen 
Opening: Woensdag 16 december, van 15.30 tot 17.00 uur  

Tentoonstelling: 17 december t/m 8 januari, open op werkdagen van 9 tot 18.00 uur 

Leerfabriek KVL  
Kafé Van Leer Almystraat 14, Oisterwijk Bereikbaar via de hoofdingang. 

 

Dag allemaal! 
 

 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een spetterend uiteinde en  

zien elkaar graag terug op maandag 4 januari 2016.  
 

Volgende tussenbeide: 14 januari 2016 


