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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 

21 december  Om 12.15 uur start de Kerstvakantie 

24 december 
t/m 6 januari 

Kerstvakantie 

04 januari  Juffrouw Stephanie jarig  

07 januari Nieuwjaarsinstuif 

09 januari Luizen pluizen 

22 januari Medezeggenschapsvergadering 

22 januari Juffrouw Marloes jarig 

 

Wat u zeker mee moet nemen uit deze tussenbeide: 

- Terugblik Sinterklaas, blik op kerstmis 

- Babynieuws 

- Instuif Nieuwjaar 
 

 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Terugblik Sinterklaasviering 
 

 
 

Op 17 november arriveerde Sinterklaas dit jaar in ons kikkerlandje. Op 
basisschool Meerdijk was de aanwezigheid goed te merken! Een aantal Pieten 
logeerden in een tent in de speelzaal en lieten briefjes achter voor de kinderen. 

De groepen 1 t/m 4 brachten een bezoek aan het sinterklaashuis en alle klassen 
bakten overheerlijke pepernoten. 

 
Op woensdag 5 december kreeg onze school bezoek van Sinterklaas en zijn 
Pieten. De goede man zou dit jaar met zijn luchtballon op ons schoolplein landen.  

 
Maar…. De wind stond verkeerd en Sinterklaas landde samen met zijn hoofdpiet 

bij Plantloon. Gelukkig was daar iemand zijn hond aan het uitlaten en deze 
meneer bracht Sinterklaas en de hoofdpiet snel met zijn auto naar school.   

 

Groep 1 t/m 4 brachten een bezoekje aan sinterklaas in de speelzaal en hadden 

liedjes, versjes en dansjes voorbereid.  
De groepen 5 t/m 8 hebben genoten van de prachtige surprises die de kinderen 

voor elkaar hadden gemaakt. 
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Babynieuws! 
 

Op dinsdag 4 december is juffrouw Tilly bevallen van een zoontje: Siem. 
Welkom Siem! We wensen juffrouw Tilly, Nigel en Puck alle geluk. 

 

 
Advent  
 

Advent is de stilste tijd in het jaar. 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.  
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.  
 
Kerstmis 2018 

 
Aansluitend op Adventstijd vieren we op donderdag 20 december het lichtfeest 

op school. Zoals al eerder gecommuniceerd 
gaan op deze dag de leerlingen ’s ochtends 

naar school tot 12.00 uur en is iedereen ’s 
middags vrij. We starten de avond om 17.00 
uur in de St. Antoniuskerk en lopen na de 

viering in de herderstocht naar school. Aldaar 
hebben we een gezellig samenzijn en 

genieten van het kerstbuffet. Om 19.00 uur 
worden de leerlingen opgehaald. 
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NieuwjaarsInstuif 
 

Op maandag 7 januari 2019 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 7 januari 

2019!  

 

  
Typen  

 
In de maand januari zullen een aantal leerlingen van onze school hun type-

examen afleggen. Wij wensen hen veel succes! 
 

Huishoudelijke zaken 
Gevonden voorwerpen 

Mist u een beker, een trommel, een kledingstuk van 
uw zoon of dochter?  

Kijk in de gang van groep 5 tot en met 8 in de box 
met gevonden spullen. 
Elke periode wordt de box geleegd en worden 

bruikbare kledingstukken naar de kledingcontainer 
gebracht of schenkt de school de gevonden 

voorwerpen aan een goed doel.  
 
Voortgang Rust in de School 

Het gaat steeds beter. Het oudere kind is al helemaal gewend aan het zelfstandig 
binnenkomen. En de jongere kinderen leren snel. Dankzij uw vertrouwen in de 

zelfredzaamheid van uw eigen kind mogen de kinderen het zelf doen. Apetrots 
zijn de kinderen zelf, maar ook ouders, verzorgers en leerkrachten. Kleine 
concrete verbeterpunten, zoals het invullen van de overblijflijsten, pakken we 

aan, zodat het in alle rust starten met de inloop voorop blijft staan. Maandag 7 
januari 2019 is een geheel andere inloop gepland, zoals u heeft kunnen lezen in 

het voorgaande bericht. Vanaf dinsdag 8 januari zetten we de zelfstandige inloop  
door alle leerlingen vanaf groep 2 en kleuters in groep 1, die al langer op school 
zitten en het graag zelf willen doen, weer door.  
 
 

 



[Geef tekst op] 
 

20 december 2018 
Jaargang 14, nummer 5 
Schooljaar 2018-2019 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Jarigen 

 
JANUARI          Groep 

1     Tom Versluis (2008)    7 
2     Jim Hens (2012)     3 

4     Olav Jansen (2011)    4 
4    Isabel Snoeren    1A 

6     Floris Casparie (2011)   4 
9     Noud de Kock (2008)    7 
10     Constantijn Bouwman (2013)   2B 

10     Fem Delsman (2013)    2A 
12    Bram van Beijnen    1A 

15    Mats Nooij     1A 
17     Myrthe Verlee (2007)    8 

18     Stéphanie Herman (2011)   4 
18     Jari de Man (2013)    2B 
19     Julie de Jong (2008)    7 

20     Oscar Roijen (2007)    7 
23     Britt van den Hoven (2010)   5 

25     Sam Leijen (2011)    4 
27     Lana Kuypers (2012)    3 
28     Vayèn van de Weerd (2013)   2A 

29     Anne Sophie Klijn (2013)   2A 
29    Maud Vos     2A 

30     Fleur Peeters (2007)    8 
31    Hidde Spuijbroek (2014)   1A 
 

 

 
 
 

Lees verder… 
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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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Prentenboek TopTien 2019 
Als u de allerkleinsten gaat voorlezen, welke prentenboeken kiest u dan? Uit het 
overstelpende aanbod maakte een jury van jeugdbibliothecarissen jaarlijks een 
selectie: de Prentenboek TopTien 2019. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van 
het Prentenboek van het Jaar is dat het boek, naast een goed verhaal en 
aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met 
peuters en voor verwerking in hun spel. 

 

De Prentenboek TopTien voor De Nationale 

Voorleesdagen 2019 

 Als ik een dinosaurus had – Gabby Dawnay & Alex Barrow (vertaald door 
Bette Westra) (Querido Kinderboek) 

 De kale boom – Tamara Bos en Barbara de Wolf (De Vier Windstreken) 
 Dino’s bestaan niet – Mark Janssen (lemniscaat) 
 Een huis voor Harry – Leo Timmers (Querido Kinderboek) – Prentenboek van 

het Jaar 
 Gulzige geit – Petr Horáček (Lemniscaat) 
 Heb jij misschien Olifant gezien? – David Barrow (Gottmer) 
 Ossip en de onverwachte reis – Annemarie van Haeringen (Leopold) 
 Panda wil een vriendje – Jonny Lambert (Veltman) 
 Plasman – Jaap Robben & Benjamin Leroy (Gottmer) 
 Waar is Beer? – Emily Gravett (vertaald door Bette Westera) (Gottmer) 

 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/als-ik-een-dinosaurus-had
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/de-kale-boom
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/dinos-bestaan-niet
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/een-huis-voor-harry
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/gulzige-geit
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/heb-jij-misschien-olifant-gezien
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/ossip-en-de-onverwachte-reis
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/panda-wil-een-vriendje
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien-2019/plasman/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/waar-is-beer
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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 2018  
 

Beste Ouder(s) / Verzorger(s),  
 
Het nieuwe jaar zit er weer aan te komen, hopelijk is iedereen klaar voor 2019 
want we beginnen het jaar meteen actief! 

Op donderdag 3 januari organiseren we alweer de 4e editie van De Grote Sport 
Na School Kick-Off 2019! Tijdens dit leuke en sportieve evenement zullen 
verschillende verenigingen waaronder o.a. judo, tafeltennis, turnen, badminton 

de kinderen kennis laten maken met de verschillende takken van sport. Kinderen 
uit groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis inschrijven voor dit leuke en sportieve 

evenement in de kerstvakantie. De kinderen beginnen deze dag om 8.30 uur en 
zullen rond 12.30 uur klaar zijn. 

Meedoen?  

Wil jij ook graag meedoen aan de Grote Sport Na School Kick Off? Dat kan! 
Schrijf je dan nu GRATIS in door een mail te sturen 

naar buurtsportcoach@waalwijk.nl. Vermeld in deze mail je NAAM, SCHOOL & 
GROEP. Er is een maximumaantal deelnemers dus wie het eerst komt, wie het 

eerst maalt… 

Verder informatie over de dag zelf ontvangt u enkele dagen voor het evenement. 

Datum: donderdag 3 januari 2019 

Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (Sporthal de Slagen). 

Tijd: 8.30 tot 12.30 uur. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Balder Veerkamp 
(balder.veerkamp@beweegburo.nl). 

Met vriendelijke groet, 

Het Buurtsportcoach Team Waalwijk 

 

 
 

 

mailto:buurtsportcoach@waalwijk.nl
mailto:balder.veerkamp@beweegburo.nl
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Dag allemaal! 
 

 

 
 

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

maandagochtend 7 januari tijdens de nieuwjaar instuif, waarbij 

kinderchampagne wordt geschonken en we toasten op het nieuwe jaar! 

 

Volgende tussenbeide: 31 januari 2019 


