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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 

23 januari Vergadering Ouderraad 

24 januari Alle kinderen de middag vrij 

29 januari Knappe koppen atelier groep 4/5 

30 januari Bijeenkomst Bestuur en Medezeggenschapsraden Leerrijk 

31 januari De hele dag school groep 1 t/m 8 
Juffrouw Maria jarig 
Knappe koppen atelier groep 6/7/8 

7 februari Alle kinderen de middag vrij 
Juffrouw Barbara jarig 

11 februari Eindtoets CITO groep 8 

12 februari Eindtoets CITO groep 8 

Rapport 1 groep 1 t/m 8 
Knappe koppen atelier groep 2/3 

13 februari Eindtoets CITO groep 8 

14 februari De hele dag school groep 1 t/m 8 

Knappe koppen atelier groep 6/7/8 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

24-01 Lonneke van Loon 7   
27-01 Tess Verschuren 7 
30-01 Anouk Damen 8 

30-01 Berend Dupuis 7 
30-01 Enzo Appels 5 

30-01 Wouter van Gent 7 
05-02 Tom Lodewijks 1A 
07-02 Siem Bracke 8 

08-02 Brent Driessen 7 
09-02 Britt Brinkers 7 

12-02 Bo Brouwers 6 
12-02 Jochem de Jong 7 
12-02 Milan van Uitert 7 

 
Welkom 

Britt van den Hoven wordt 23 januari 4 jaar. Vanaf 24 januari start zij in groep 
1/2A. Welkom bij ons op school Britt! 

 
Rapport 1 
Over enkele weken, op woensdag 12 februari, krijgen de kinderen van groep 1 

t/m groep 8 het eerste rapport mee. Heeft u de portfoliomap/rapportmap al bij 
de leerkracht ingeleverd? Afgelopen dinsdag heeft uw kind een brief 

meegekregen over de rapportgesprekken. Wilt u deze invullen en uiterlijk 
maandag 27 januari 2014 inleveren bij de desbetreffende leerkracht. U mag 

ook via e-mail reageren naar de leerkrachten. Dan kunnen de leerkrachten tijdig 
beginnen met het inplannen van de gesprekken.  
Reserveert u alvast dinsdag 18 en donderdag 20 februari? 

Dan vinden de rapportgesprekken plaats voor de ouder(s)/verzorger(s) van 
groep 1 tot en met 7. 

 
Stagiaires 
Voor de PABO-stagiaires uit Tilburg zit hun eerste periode stage erop. Juffrouw 

Tessa, juffrouw Daniëlle (groep 5) en juffrouw Zoë (groep 7) gaan hun stage op 
een andere school voortzetten. Voor juffrouw Nicole (groep 1/2A) vindt er een 

wisseling van groep plaats. Zij gaat naar groep 5,6 of 7. 
Juffrouw Megan, juffrouw Cynthia en 
juffrouw Danique zijn nieuwe gezichten bij 

ons op school. Juffrouw Megan wordt het 
stagemaatje van juffrouw Nicole en zal 

dus in dezelfde groep stage gaan lopen. 
Juffrouw Cynthia en juffrouw Danique 
gaan ook naar de groepen 5,6 of 7.  

De stagiaires beginnen vanaf maandag 3 
februari in de nieuwe groep. Wij danken 

alle stagiaires voor hun inzet het 
afgelopen half jaar en wensen hen veel 
succes in hun nieuwe stageklas.  
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Nieuwe methode rekenen 

Misschien heeft u het al gehoord? Het team van Meerdijk is al geruime tijd bezig 
met het onderzoek naar een nieuwe rekenmethode. Het is een intensieve 

zoektocht naar de meest passende methode voor onze kinderen. De kinderen 
van de leerlingenraad waren unaniem in hun keuze. 
Onze huidige methode Wis & Reken is verouderd en gaat uit de handel. Zodra de 

keuze is gemaakt, zullen wij u mededelen welke methode de huidige methode 
gaat vervangen. Wordt het Alles Telt of Wereld in Getallen? 

 
Onderzoek naar VVTO Engels 
Vroeg Vreemd Taal Onderwijs stuurt aan op twee of meerdere talen tegelijkertijd 

aanleren. Jonge kinderen zijn taalontvankelijk, zij verwerven taal op “natuurlijke” 
wijze. Er zijn voor- en tegenstanders m.b.t. VVTO. 

Meerdijk staat achter het standpunt dat het kennismaken met de Engelse taal 
goed kan zijn voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs 
wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene 

taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal. 
Binnen Europa zijn andere landen al ver vooruit met vroeg Engels. Vele ouders 

van onze school vinden het in het kader van het internationaliseren erg 
belangrijk en kinderen vinden het maar wat leuk om een vreemde taal te leren. 

Voor de meeste leerlingen zal dit gelden. In het kader van Passend Onderwijs 
moeten we ook rekening houden met de enkele leerling, die VVTO niet als 
meerwaarde kan ervaren en een aangepast onderwijsarrangement zal volgen.  

Het “onderdompelen” zoals we nu de vreemde talen aanbieden, zal blijven 
bestaan. Het schooljaar 2014-2015 zullen we nodig hebben om scholing te 

volgen. De leerkrachten willen hun spreekvaardigheid en kennis van de Engelse 
taal opfrissen en aanscherpen. Daarna hopen we met extra materialen in de 
groepen 1 tot en met 8 structureel aandacht te kunnen geven aan het vakgebied 

Engels.  
 

Tevredenheidspeiling Ouder(s) 
De vragenlijst is uitgezet naar alle ouder(s) en verzorger(s). U heeft tot 14 
februari 2014 de tijd om de vragenlijst in te vullen. Het is de eerste keer dat een 

enquête op deze manier is uitgezet en dat gaat niet vlekkeloos. Toch hopen wij 
dat elk gezin in ieder geval 1 vragenlijst invult. Gezinnen met twee aparte e-

mailadressen hebben de mogelijkheid 2 maal de vragenlijst in te vullen. Op dit 
moment hebben 57 respondenten de vragenlijst ingevuld. Er zijn 269 e-
mailadressen geregistreerd. Uw mening telt, vul de vragenlijst in en wij kunnen 

handelen zoals u het wil! 
 

Als u niet kunt inloggen, kunnen wij een nieuw wachtwoord genereren en hopen 
dan dat het wellicht wel lukt om in te loggen. Met besturingssysteem Windows 
XP op uw computer is het niet mogelijk in te loggen. U bent vrij om op school de 

vragenlijst in te vullen. Maakt u even een afspraak?  
 

Aanmeldingen 
De periode om jonge kinderen aan te melden bij de basisschool is weer 
aangebroken. Het aanmeldingsformulier is af te halen bij de directie of u kunt het 

downloaden van de site www.meerdijk.nl 
Kent u nog families met jonge kinderen? Ze zijn van harte welkom op Meerdijk! 

 

http://www.meerdijk.nl/
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Groepsnieuws groep 6 
 

De romeinse les kist 
De romeinse les kist is heel leuk maar je moet 
wel goed opletten. 

Je hebt veel te leren omdat het moeilijk en 
makkelijk kan zijn je kan huiswerk krijgen voor 

de toets. 
Wij  hadden een leer blad  gekregen  we hadden 

een moeilijke toets het waren  17  vragen. 

Je mocht bij de romeinse les kist veel  dingen 
vasthouden  en  we  hadden  bladen  en  we 

moesten  antwoorden opschrijven  we hadden 6 
bladen  gehad we moesten  we hadden veel   

plezier  
 
DE ROMEINSE LES KIST TOP !!!!  

Door Jochem en Alex 

 

 
Lezen is leuk!!! 

Lezen is leuk. Vindt Paul van loon en groep 6 ook  
Lezen is belangrijk, want hoe meer je leest  

Hoe meer woorden je leert dan worden de toetsen makkelijker 
Lezen is belangrijk voor een goede toekomst, probeer 
minimaal 15 minuten per dag te lezen. Lees alleen de 

boeken die je leuk vind en voel je niet gedwongen om te 
lezen 

Lezen is belangrijk voor iedereen! 
 
En daarom zeggen wij en Paul van Loon: 

LEZEN IS TOP!!!!!! 
 

Door: Marit en Emma       
 

 

 
 
Wetenschap en  techniek  
Techniek is leuk en cool en je kan veel doen met techniek 

Wetenschap  is ook leuk en je kunt heel veel doen: 
proefjes, bouwen en knutselen en spelen 
Tekenen is bij techniek  moeilijk maar wel leuk 

 
Door: Bent en Lars 
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Dag allemaal! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 13 februari 2014 

 
 

Algemene activiteiten en informatie uit de Gemeente Waalwijk 
 
Zwemactie 
Om sportieve activiteiten bij de schoolgaande jeugd extra te stimuleren, 

organiseert zwembad Olympia vanaf januari 2014 een Spetterende Zwemactie. 
Uw zoon/dochter heeft hiervoor een kortingsbon meegekregen voor het 
Vrijzwemmen in zwembad Olympia. Deze korting is geldig van 1 januari tot 

en met 30 juni 2014.  

 
Leer lezen en ontdekken in de bibliotheek 
 

Heb jij de bibliotheek al ontdekt? 
Natuurlijk heeft de bibliotheek heel veel boeken, luisterboeken, films, muziek en 
strips. Maar wist je dat je ook games kunt lenen en superleuke tijdschriften als 

de Donald Duck, Girlz, Kijk, Penny, Hoe overleef ik, Okki, Stoer, Taptoe en 
Sesamstraat? Zoek je informatie voor een werkstuk? De bibliotheek helpt je ook 

hiermee op weg.  
 

Wist je dat… 
 Je tot 18 jaar gratis lid bent van de bibliotheek? 
 Kinderen die veel boeken lezen, hun kans op een goede Citoscore 

verbeteren? 
 Je in de bibliotheek gratis gebruik kunt maken van internet en WiFi? 

 Je in sommige vestigingen kunt gamen? 
 Kinderen die 15 minuten per dag worden voorgelezen, hun woordenschat 

uitbreiden met 1000 woorden per jaar? 

 Je materialen maar liefst 5 keer kunt verlengen? 
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Makkelijk Lezen Plein 

Vind je lezen niet leuk of heb je moeite met lezen? Kijk dan eens op het 
Makkelijk Lezen Plein dat in veel bibliotheken aanwezig is. Hier staan de leukste, 

spannendste en makkelijkst te lezen boeken bij elkaar. Of kijk op 
www.makkelijklezenplein.nl.  
 

De Bibliotheek Midden-Brabant 
De Bibliotheek Midden-Brabant heeft 15 vestigingen. Onze collectie bestaat uit 

meer dan 1,5 miljoen boeken, cd's, dvd's en tijdschriften. Maar ook uit 
luisterboeken, games en e-books. Via de website kun je online eenvoudig 
reserveren en verlengen. Hier vind je ook informatie over de openingstijden, 

tarieven en adressen van de Bibliotheek Midden-Brabant.  
 

Ruime openingstijden 
De bibliotheek heeft ruime openingstijden, je kunt dus bij ons terecht wanneer 
het jou uitkomt. Tijdens de service-uren is er een medewerker aanwezig om je te 

helpen. Buiten deze uren om hun je zelfstandig zoeken, lenen en terugbrengen. 
Op www.bibliotheekmb.nl kun je meer informatie vinden over onze vestigingen, 

openingstijden, lid worden en over wat de bibliotheek nog meer te bieden heeft. 
 

Maak kans op vrijkaartjes! 
Word nu lid van de Bibliotheek en maak kans op vrijkaartjes voor de leuke 
voorstelling Junglebook op 23 februari 2014. Deze kaartjes worden mede 

mogelijk gemaakt door Theater De Leest. Ben je al lid van de Bibliotheek? Dan 
maak jij kans op vrijkaartjes voor een film naar keuze (8-12 jaar)! Vul de bon 

hieronder in, lever hem in bij de Bibliotheek en maak kans op die kaartjes! 
 
Tot snel in de bieb! 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Ik wil kans maken op vrijkaartjes! (uiterste inleverdatum: 15 februari 
2014) 

 
Naam:       Leeftijd: 
Adres:        

Woonplaats:   
Telefoonnummer:  

E-mailadres:    
 

□ Ik wil lid worden van de bieb en kans maken op kaartjes voor Junglebook. 

□ Ik ben lid van de bieb en wil kans maken op bioscoopkaartjes.  

     Mijn pasnummer is:  

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.bibliotheekmb.nl/

