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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 

22 december  Om 12.15 uur start de Kerstvakantie 

25 december 
t/m 5 januari 

Kerstvakantie 

8 januari Nieuwjaarsinstuif  

10 januari  Luizen pluizen 

15 januari  Show Mad Science 

22 januari Juffrouw Marloes Maas jarig 

24 januari Afscheidsviering juffrouw Maria Verharen en juffrouw Elsbeth 

Hoyer 

28 januari Juffrouw Kim Zembowicz jarig 

 

 
 
 

 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

1     Tom Versluis (2008)    6 

2     Jim Hens (2012)     2B 
4     Olav Jansen (2011)    3 

6     Floris Casparie (2011)   3 
9     Noud de Kock (2008)    6 
10     Constantijn Bouwman (2013)   1B 

10     Fem Delsman (2013)    1A 
17     Myrthe Verlee (2007)    7 

18     Stéphanie Herman (2011)   3 
18     Jari de Man (2013)    1B 

18     Laurens van der Staak (2010)   5 
19     Julie de Jong (2008)    6 
20     Oscar Roijen (2007)    7 

23     Britt van den Hoven (2010)   4 
25     Sam Leijen (2011)    3 

27     Lana Kuypers (2012)    2B 
28     Vayèn van de Weerd (2013)   1A 
29     Anne Sophie Klijn (2013)   1A 

30     Fleur Peeters (2007)    7 
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Afscheid juffrouw Maria en juffrouw Elsbeth 

Juffrouw Maria en juffrouw Elsbeth hebben gisteren, woensdag 20 december, 
afscheid genomen van de kleuters. Het was een gezellige ochtend! 

Op woensdag 24 januari vindt de officiële afscheidsviering plaats.  

 
Nieuwe juf groep 7 

 
Juffrouw Yentl heeft gisteren afscheid genomen van groep 7. Na de 

kerstvakantie gaat ze fulltime naar groep 1/2B.  
Inmiddels kunnen we u mededelen dat juffrouw Kim Zembowicz op 

woensdag en donderdag in groep 7 gaat werken. Wij heten juffrouw 
Kim welkom in ons team en wensen haar veel plezier in groep 7. 
 

 

Vervangingen groep 6 en groep 8 
Juffrouw Jenniffer was dinsdag voor de laatste keer in groep 6. Helaas is zij na 

de kerstvakantie niet meer beschikbaar. Zodra we weten wie de vervanging van 
juffrouw Muriël op maandag en dinsdag gaat voortzetten informeren we u. 
 

Juffrouw Lianne Swolfs vervangt iedere woensdag juffrouw Marloes in groep 8 tot 
aan de voorjaarsvakantie.  

 
 
JUMBO actie 

Door de Jumbo spaaractie mogen we voor 200 euro aan spelmateriaal uitzoeken. 
In overleg met de OR wordt het materiaal aangeschaft.  

 
 
Toetsen januari 2018 

In januari starten we met de toetsen, die gepland staan. Toetsen van rekenen, 
spelling, begrijpend lezen, AVI (verhaaltjes lezen), DMT (woordjes lezen), 

rekenen voor kleuters en taal voor kleuters.  
 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8leyQhJjYAhVIaVAKHdMeCXsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.eduardvanbeinum.nl%2Ftoetsen-en-zomersignalering%2F&psig=AOvVaw30jjrKCCiA7g3-E6ZjWUHp&ust=1513840135786346
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Nieuwe mailadressen 

Zoals u wellicht al gemerkt heeft, hebben wij nieuwe mailadressen. Binnenkort 
gaan wij volledig over naar office 365. Na de kerstvakantie komen alle gmail-

adressen definitief te vervallen.  
 
Hierbij alle nieuwe mailadressen op een rijtje.  

Groep 1/2A  barbarajansen@leerrijk.nl maaikemandemakers@leerrijk.nl  

Groep 1/2B yentlhaertlein@leerijk.nl 

Groep 3 lindavandergeer@leerrijk.nl 

Groep 4 kimvandenbosch@leerrijk.nl petrasoethout@leerrijk.nl 

Groep 5 petrasoethout@leerrijk.nl tillypijnenburg@leerrijk.nl  

Groep 6 mariellevanbeijnen@leerrijk.nl murielbeaard@leerrijk.nl 

Groep 7 paulvugts@leerrijk.nl kimzembowicz@leerrijk.nl 

Groep 8  marloesmaas@leerrijk.nl  

 

Conciërge   rob@leerrijk.nl  

Intern 

Begeleider 

nicolelebens@leerrijk.nl 

Directie directiemeerdijk@leerrijk.nl  

MR mrmeerdijk@leerrijk.nl 

OR ormeerdijk@leerrijk.nl  

ICT ictmeerdijk@leerrijk.nl  

 
Nieuwjaarsontvangst 

Op maandag 8 januari 2018 willen wij u en de kinderen graag via de 
hoofdingang ontvangen. 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 de juf 

of meester. Zittend in de kring krijgen alle kinderen een “glaasje” aangeboden en 
luiden we het nieuwe jaar in. U bent van harte welkom om samen met uw zoon 
of dochter in de klas de beste wensen voor 2018 uit te spreken.  

 
 

Prettig feestdagen gewenst 
en we zien u graag op 
maandag 8 januari!  

 

 

mailto:barbarajansen@leerrijk.nl
mailto:maaikemandemakers@leerrijk.nl
mailto:yentlhaertlein@leerijk.nl
mailto:lindavandergeer@leerrijk.nl
mailto:kimvandenbosch@leerrijk.nl
mailto:petrasoethout@leerrijk.nl
mailto:petrasoethout@leerrijk.nl
mailto:tillypijnenburg@leerrijk.nl
mailto:mariellevanbeijnen@leerrijk.nl
mailto:murielbeaard@leerrijk.nl
mailto:paulvugts@leerrijk.nl
mailto:kimzembowicz@leerrijk.nl
mailto:marloesmaas@leerrijk.nl
mailto:rob@leerrijk.nl
mailto:nicolelebens@leerrijk.nl
mailto:directiemeerdijk@leerrijk.nl
mailto:mrmeerdijk@leerrijk.nl
mailto:ormeerdijk@leerrijk.nl
mailto:ictmeerdijk@leerrijk.nl
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Ouderportaal 

Het ouderportaal van Parnassys is een online applicatie waarop 
ouders/verzorgers kunnen inloggen om de NAW gegevens in te zien. 

Wij activeren het account de komende weken voor nieuwe families zodat in 
januari 2018 iedereen toegang heeft tot de oudertevredenheidspeiling die 
jaarlijks wordt afgenomen. 

Mocht uw account geactiveerd worden, ontvangt u een email met 
gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord kunt u zelf veranderen in een 

eenvoudiger wachtwoord. 
 
Vragenlijst 

De vragenlijst voor ouders/verzorgers wordt in januari uitgezet. Zodra de 
vragenlijst geactiveerd is, ontvangt u een schoolbericht, een email waarin u 

uitgenodigd wordt om de vragenlijst in te vullen. 
 
Mad Science 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op 
onze school, waar kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.  

 
Ze starten met een spectaculaire show voor alle groepen op maandag 15 

januari. Is uw zoon/dochter enthousiast na deze show, kunt u inschrijven via 
inschrijven.mad-science.nl.  

 
 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 

demonstraties en activiteiten. De lessen liggen dichtbij de belevingswereld van 
de kinderen en stimuleren een onderzoekende houding.  

 
De starttijd is 15.15 uur en duurt 60 minuten. Deelname bedraagt €69,50 per 

kind. De cursus vindt plaats in een lokaal op school en is op de volgende 
maandagen: 

Dag 1: 5-2-2018  

Dag 2: 19-2-2018  

Dag 3: 26-2-2018  

Dag 4: 5-3-2018  

Dag 5: 12-3-2018  

Dag 6: 19-3-2018 
 



[Geef tekst op] 
 

21 december 2017 
Jaargang 13, nummer 5 
Schooljaar 2017-2018 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Taal- en spellingmethode 

 
De komende maanden worden verschillende methodes voor taal- en 

spellingonderwijs bekeken. 
De leerlingen van de leerlingenraad hebben de werkboeken van Taal actief al 
nauwkeurig onderzocht. Het is belangrijk dat het werken met een methode de 

leerling uitdaagt en plezier geeft in het ontwikkelen van de basisvaardigheden. 
 

 

 

 

 

 

 

Wat schrijven de methodemakers? 

Kwaliteit en resultaatgericht. Dat is Taal actief. Een praktische methode met de 

zekerheid van goede leerresultaten. Jij bepaalt hoe je werkt. Met boeken, digitaal 
of een combinatie. De beste taalexperts, kinderboekenschrijvers en scholen 

werkten mee aan deze editie van Taal actief. 

 Werken op je eigen niveau 

 Weet wat je leert 

 Veel aandacht voor woordenschat 

BLINK 

Daar waar taal- en spellingmethoden minder doordrenkt zijn van het 
onderzoekend leren, is juist het werken vanuit de wereldoriënterende vakken 

gefocust op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. We werken nu vier 
maanden met BLINK Wereld Geïntegreerd en bemerken dat de betrokkenheid en 
interesse toeneemt bij de leerlingen. Het onderzoekend leren vraagt meer 

activiteit van de leerling en er ontstaat meer eigenaarschap over hun eigen 
leerproces.  
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Nieuws vanuit de GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 

 
Nieuwe GMR-leden, even voorstellen:  

Stephan Pals: Het is inmiddels traditie om jezelf als nieuw GMR-lid voor te 
stellen middels een stukje in de nieuwsbrief. Mijn naam is Stephan Pals en ik ben 
ouder van BS de Kinderboom. Daarnaast ben ik als ERP implementatie consultant 

werkzaam bij Fides Consultancy en Solutions “De AFAS specialist voor Zorg en 
Onderwijs”. Buiten het conversieseizoen om ben ik werkzaam als Functioneel 

Beheerder ERP. Toen ik hoorde dat er een vacature was voor een personeelslid in 
de GMR, dacht ik: “Hier kan ik van toegevoegde waarde zijn!” Mijn kennis van 
andere scholengemeenschappen kan goed van pas komen. Tevens kan ik door 

mijn ervaring die ik op ga doen bij de GMR anderen nog beter adviseren. Ik 
verheug mij erop om aan de slag te gaan voor de GMR.  

 
Armand Schuffelers: Ik ben Armand Schuffelers, 35 jaar en woon samen met 
Cynthia in Waalwijk. Wij hebben 2 kindjes van 4 en 2 jaar oud. Ons zoontje Lenn 

is in maart op de Meerdijk ingestroomd en via die weg ben ik bij de GMR terecht 
gekomen. In het dagelijkse leven werk ik bij Van der Linden Transport in 

Waalwijk en geef ik leiding aan de afdeling planning en alle bijbehorende 
chauffeurs. Mijn hobby's zijn voetballen en hardlopen. Ik ben bij de GMR 

aangesloten omdat ik niet alleen van de zijlijn wil toekijken maar graag actief 
een steentje bijdraag richting de toekomst van de scholen. 

 
Lees verder… 

 
 

 

 
Voorleeshalfuurtje voor peuters, kleuters en hun (groot)ouders! 
 

WAALWIJK – Elke 2e woensdag van de maand is er een voorleesmoment in de bibliotheek 

Waalwijk voor peuters, kleuters en hun (groot)ouders.  

Er wordt voorgelezen uit verschillende boekjes; want voorlezen is leuk en leerzaam voor 

kinderen. Naast dat het natuurlijk erg gezellig is, is het ook van groot belang voor de 

taalontwikkeling van een kind. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben 

namelijk een grotere woordenschat.  

Kom gezellig luisteren naar een mooi verhaal in de bieb! 

Aanmelden is niet nodig. 

 

Wanneer? 

Tijd: 15.00 uur 

Locatie: de bibliotheek Waalwijk 

Data: 13 december 2017 

10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april 2018 

 

Toegang: gratis 

Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij: emelykok@bibliotheekmb.nl 

mailto:emelykok@bibliotheekmb.nl
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Dé Grote Sport Na School Kick- Off 4 januari 2018  

Aan: de kinderen van groep 3 t/m 8 

Onderwerp: Sport Na School Kick Off 2017  
 

Beste Ouder(s) / Verzorger(s),  
 

Het nieuwe jaar zit er weer aan te komen, hopelijk is iedereen klaar voor 2018 
want we beginnen het jaar meteen actief! Op donderdag 4 januari organiseren 

we de 3e editie van Dé Grote Sport Na School Kick-Off 2018! Tijdens dit leuke en 
sportieve evenement zullen verschillende verenigingen waaronder o.a. judo, 
tafeltennis, honkbal, badminton, handbal de kinderen kennis laten maken met de 

verschillende takken van sport. Daarnaast wordt dit jaar de combinatie gemaakt 
met cultuuractiviteiten. Zo kunnen de kinderen o.a. watercocktails maken.  

 
Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis inschrijven voor dit leuke en 
sportieve evenement in de kerstvakantie. De dag zal bestaan uit een ochtend en 

middagprogramma:  
Ochtend: de ochtend is voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 5. De ochtend 

zal starten om 8.30 en eindigt om 12.00.  
Middag: De middag is voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. De middag zal 
starten om 12.30 en eindigt om 16.15.   

 
Wil jij ook graag meedoen aan de Grote Sport Na School Kick Off? Dat kan! 

Schrijf je dan nu GRATIS in op www.waalwijksportief.nl. Bij ‘overzicht aanbod’ 
staat de sport na school Kick- off aangegeven. Let op: er is onderscheid gemaakt 
in de ochtend en middag!  Er is een maximumaantal deelnemers dus wie het 

eerst komt, wie het eerst maalt… 
Verdere informatie over de dag zelf ontvangt u enkele dagen voor het 

evenement.  
Datum: donderdag 4 januari 
Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (Sporthal de Slagen). 

Tijd: 8.30 tot 12.00 (gr 3 t/m 5)            12.30 tot 16.15 (gr 6 t/m 8).  
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Niki van Weert, 
Femke van der Velden, Guido Timmermans of Balder Veerkamp 
 

Met vriendelijke groet, 
Het Buurtsportcoach Team Waalwijk 

Buurtsportcoach@waalwijk.nl  
 
 

 
 

 

http://www.waalwijksportief.nl/
mailto:Buurtsportcoach@waalwijk.nl
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Dag allemaal! 

 

 

 
 

Wij wensen u prettige feestdagen en een knallend uiteinde toe en zien u graag 

op maandagochtend 8 januari tijdens de nieuwjaar instuif, waarbij 

kinderchampagne wordt geschonken en we toasten op het nieuwe jaar! 

 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 25 januari 2018 


