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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 

1 december 12.30 tot 13.00 uur groep 5 t/m 8 surprises inleveren 

5 december Sinterklaasfeest op school 

6 december  Inloop tot 9.00 uur 

7 december  Vergadering Medezeggenschapsraad en Ouderraad 

21 december Middag alle kinderen vrij 
Kerstviering van 16.45 uur tot 17.00 uur 

22 december  Om 12.15 uur start de Kerstvakantie 

 
 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 
DECEMBER      Groep 

 
1   Eline Ouwehand (2011)   2B 
10   Tijn Hendriksen (2007)   7 

10   Sammi van Hilst (2011)   2B 
11  Bendt Sars (2006)   7 

12   Jessica Herman (2007)   7 
15   Xavier Duquesnoy (2008)  5 
15   Thijmen de Graaff (2008)  4 

18   Krijn van Heesch (2006)   7 
20   Lea van Dongen (2012)   1A 
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Wisseling van leerkrachten 

Zoals u al eerder heeft vernomen, gaan juffrouw Maria en juffrouw Elsbeth vanaf 
het nieuwe jaar genieten van hun pensioen. Afgelopen week hebben er 

sollicitatiegesprekken plaatsgevonden om de groepen 1/2A en 1/2B in te vullen.  
 
Vanaf 8 januari 2018 gaat juffrouw Yentl (nu de juf in groep 7) fulltime groep 

1/2B draaien. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leerkracht komt, die naast Paul 
in groep 7 komt. Voor juffrouw Yentl is dit een unieke kans om fulltime aan het 

werk te gaan, maar zal haar groep 7 zeker gaan missen. We zijn ervan overtuigd 
een waardige opvolger te gaan vinden. Zodra hier meer over bekend is, laten we 
dit uiteraard zo snel mogelijk weten.  

 
Naast juffrouw Barbara, komt vanaf 8 januari 2018 op woensdag en vrijdag 

juffrouw Maaike Mandemakers te werken. Een nieuw gezicht bij ons op school en 
daarom stellen we haar hierbij aan u voor.  
 

“Graag wil ik mezelf voorstellen als de nieuwe kleuterjuf van basisschool Meerdijk. 

Mijn naam is Maaike Mandemakers. Ik ben 32 jaar en samen met mijn man en drie 

kinderen woon ik in Goirle. In mijn vrije tijd houd ik van hardlopen en haken. 

Na de kerstvakantie mag ik samen met juf Barbara de kleuterklas draaien, waar ik 

ontzettend veel zin in heb! Woensdag en vrijdag worden mijn werkdagen. 

Ik kijk uit naar een fijne tijd met de kinderen, collega's en ouders. Tot gauw!” 

 
Herdenking in Helvoirt 
Op zondag 5 november vond de herdenking plaats in Helvoirt bij het ijzeren kruis 

in de duinen, bij het monument in Helvoirt.  
Mathijs Koek en Daniel Hoevenaars uit groep 8 hebben hun mooie, 

zelfgeschreven, gedichten voorgelezen.  
 

 
 

Matthijs Koek uit Waalwijk (rechts) leest zijn gedicht voor. Daniel Hoevenaars en 
Elsbeth Hoyer-Vugts luisteren. © C Pijnenburg  
 

https://www.bd.nl/haaren/indrukwekkende-herdenking-bij-monument-aan-distelberg~a43714a6/114652542/
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Jumbo actie 
Wat is er goed gespaard voor onze school bij de Jumbo. Er 

zijn maar liefst 2176 schoolpunten gehaald. Dat wil 
zeggen dat daar mooi spelmateriaal voor aangeschaft kan 
worden. Wij willen iedereen die hier aan bijgedragen heeft, 

hartelijk bedanken voor de hulp.  
 

 
 
Sinterklaasviering 

Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas samen met een aantal Pieten een 
bezoek brengen aan de Meerdijkschool. Sinterklaas zal om 8.30 uur bij onze 

school aankomen. Hij blijft tot 12.00 uur. De school heeft op deze dag de 
normale schooltijden. Alle kinderen mogen op deze dag natuurlijk verkleed als 
Sint of Piet naar school komen. 

 

 
 
Wij doen een dringend verzoek aan ouders om deze ochtend NIET voor school 

te parkeren. De parkeerzijde voor school zal met linten afgezet zijn. We moeten 
de Sint de ruimte geven om aan te komen en alle kinderen de mogelijkheid om 

alles op een veilige manier te kunnen zien. Alle kinderen mogen aan de voorzijde 
van school buiten blijven wachten tot Sinterklaas aangekomen is. 

Daarna gaan de groepen 1 t/m 4 met de Sint naar de speelzaal en mogen de 
kinderen een aantal optredens voor de Sint verzorgen. Na 11.00 uur brengt de 
Sint en zijn Pieten een kort bezoek aan groep 5 t/m 8. We hopen dat alle 

groepen, net zoals vorig jaar, weer een groepscadeau van de Sint mogen 
ontvangen. Natuurlijk hebben de kinderen in de klas al een verlanglijstje 

gemaakt.   
 
Op 6 december is er een inloop op school. Dit betekent dat de kinderen wat later 

op school mogen komen, maar dit hoeft niet. Iedereen moet om 9.00 uur op 
school aanwezig zijn. De groepen 1 t/m 4 mogen deze ochtend een cadeautje 

mee naar school nemen dat ze van Sinterklaas hebben gekregen.  
 
Let op: Op 5 december hanteren we de gewone schooltijden, dus er is geen 

continurooster. Dit wil zeggen dat we ’s ochtends tot 12.00 uur op school zijn en 
’s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.  
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"Pimp het schoolplein!" 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om plannen te maken om ons 
schoolplein een nieuw uiterlijk te geven. Deze plannen zijn nu concreet en 

bijgaande foto's tonen de ideeën die binnenkort werkelijkheid gaan worden. 
Zowel voor de kinderen uit de onderbouw als uit de midden-bovenbouw worden 
er nieuwe speeltoestellen gerealiseerd. 

 
 

     
 
 
 

 

               
  
 

Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij! 
 
Staking dinsdag 12 december 

 
Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment 

dat er in de week van 5 december geen 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, 
hebben wij het voornemen om op 12 december opnieuw de deuren te sluiten en 
zullen wij staken voor de toekomst van het onderwijs! 

 
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder  

ongemak kan opleveren.  
Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders  
in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om  

de toekomst van uw en onze kinderen.  
Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken!  

Wij hopen wederom op uw steun te kunnen rekenen.  
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Bericht van de kerstcommissie  

Ondanks dat de Sint nog in het land is, toch al een berichtje van de 
kerstcommissie.  

Donderdag 21 december gaan we met de hele school kerst vieren. De viering 
is van 16.45/17.00 uur tot 19.00 uur. 
De viering vindt plaats in de Antoniuskerk te Waalwijk en gaat daarna verder met 

een kerstbuffet op onze school.  
 

 
 

Ouderhulp gevraagd 
Graag willen we vast even wat belangrijke datums op een rijtje zetten: 

- Vrijdag 8 december zoekt de ouderraad ouders die de school om willen 
toveren in de kerstsfeer en vrijdag 22 december om de school weer in de 
gewone staat terug te brengen. Graag doorgeven op mailadres van: 

kimvandenbosch@leerrijk.nl. 
- Dinsdag 19 december; bord, mok en bestek meegeven aan uw kind. 

- Donderdag 21 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit en de middag 
vrij. We verzamelen om 16.45 uur in de Antoniuskerk met lampion (deze 

wordt op school gemaakt, u zorgt zelf voor een stokje). Niemand komt op 
de fiets, want we lopen namelijk terug naar school.  

- Denkt u er ook aan om op donderdag 21 december de hapjes ’s ochtends 

op school af te geven? Bij elke klas komt een intekenlijst te hangen, 
waarop u kunt noteren welk hapje uw zoon/dochter meebrengt.  

 
Bent u in de mogelijkheid om donderdag 21 december te brigadieren als de 
kinderen vanuit de kerk teruglopen naar school? Geef u dan op bij juffrouw Kim 

(kimvandenbosch@leerrijk.nl).  
 

Binnenkort ontvangt u nog eens een aparte brief met alle informatie.  
 
De kerstcommissie kijkt al uit naar het kerstfeest, u ook? 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:kimvandenbosch@leerrijk.nl
mailto:kimvandenbosch@leerrijk.nl
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WEGAFSLUITING 
Wij plaatsen dit bericht zodat u op de hoogte bent van de wegafsluiting. 
 

WEGVAK: 

 

Frans Halslaan, thv Rembrandtpark 

LOKATIE 
 

Waalwijk 

 

VAN / TOT: 
 

Fase 1: 11-12-2017 t/m 12-12-2017 thv zuidzijde van 
het Rembrandtpark 

Fase 2: 13-12-2017 t/m 15-12-2017 thv noordzijde 
van het Rembrandtpark 

 

REDEN: 
 

Werkzaamheden aan kabels en leidingen 

 

OMSCHRIJVING VAN DE TE NEMEN 
MAATREGELEN 
 

Volledige afsluiting 

WEGOMLEIDING (indien van toepassing) 
 

Via Burg. Smeelelaan en Rubenslaan. 

Tijdens fase 1 is het Rembrandtpark vanaf de 
Groenewoudlaan bereikbaar. 

Tijdens fase 2 is het Rembrandtpark vanaf de 
Rubenslaan bereikbaar. 

 
Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kunt u de internetsite van de gemeente Waalwijk 
raadplegen op www.waalwijk.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Paul Broers 
Beheerder openbaar gebied 
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Oefenen met lezen, hoe houd je het leuk? 
In de loop van het schooljaar – vooral in groep 3 en 4 – gaat 

het leestempo steeds meer een rol spelen. Oefening baart kunst en dat is met 
lezen zeker het geval. Hoe meer ‘leeskilometers’ een kind maakt, hoe beter het 

zal gaan lezen. Het advies is om ook thuis dagelijks te lezen maar niet alle 
kinderen lezen thuis even graag. Als ouder loop je daardoor al snel het risico dat 
je met je kind in een strijd terechtkomt. Dat werkt bijna per definitie averechts. 

Maar hoe pak je het dan wel aan? 

We zetten een aantal tips op een rijtje om het thuis oefenen met lezen leuk te 
houden. Dé tip is er niet, want je zult zelf naar je kind moeten kijken om te 

bepalen welke manier van oefenen bij hem of haar het beste werkt.  

Tips om thuis te oefenen met (sneller) lezen 
Oefen elke dag 10 minuten 

Geef hier altijd voorrang aan, ook als andere dingen om je aandacht vragen. Als 
je het oefenen laat schieten omdat het even slecht uitkomt, geef je de 

boodschap mee dat het lezen eigenlijk niet zo belangrijk is. 
 
Laat lezen leuk zijn 

Motivatie is de belangrijkste factor voor succes, schrijft Erik Billiaert in het 
boek Lezen en spellen. Soms is het volgens hem goed om teksten te laten lezen 

die eigenlijk te makkelijk zijn, omdat een kind daar snel succes bij voelt. Andere 
kinderen zien de lol van lezen pas in als de tekst hen interesseert; daarbij gaat 
het dan vaak om teksten die juist te moeilijk zijn. Of, zoals een vader vertelde: 

“Ik krijg mijn kind met geen tien paarden aan een boek. Maar lezen is lezen, dus 
heb ik op de rommelmarkt een aantal oude jaargangen van Donald Duck 

gekocht. Die heeft Niels inmiddels zo veel gelezen dat ze bijna uit elkaar vallen. 
Niet alleen zijn leestempo is er enorm door omhoog gegaan, ook zijn 
woordenschat blijkt sterk verbeterd.” 

 
Vertel de voordelen van snel(ler) kunnen lezen 

Niet alleen motivatie om te lezen, maar ook motivatie om sneller te leren lezen is 
belangrijk. Leg uit waaróm het belangrijk is dat je kind wat sneller leert lezen. 
Wijs niet alleen op de schoolse aspecten, maar zoek ook voordelen die direct 

aanspreken: “Als je sneller kunt lezen, kan je de ondertiteling lezen bij die-en-
die film. Die wilde je toch zo graag zien?” 

 
Herhaald lezen en belonen 

‘Herhaald lezen’ is een beproefde methode om het leestempo op te krikken: 
enkele dagen achter elkaar dezelfde tekst laten lezen en bijhouden hoe lang je 
kind erover doet. Gecombineerd met een beloningsstysteem (stickers, 

lievelingseten koken, wat langer opblijven) is dit voor veel kinderen een 
effectieve methode. 

 
Lees samen: in een vlot tempo 
Lees de tekst samen met je kind hardop en zorg als ouder dat het tempo wat 

hoger ligt dan het normale leestempo van je kind. Zo ‘sleur’ je je kind mee. 

Lees samen: om en om 

Lees samen een boekje: eerst jij een pagina, dan je kind een pagina; of eerst jij 

een zin, dan je kind een zin. 

http://www.thuisinonderwijs.nl/oefenen-met-lezen-hoe-houd-je-het-leuk/
http://www.thuisinonderwijs.nl/wat-is-tempolezen/
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Vingerlezen 
‘Meelezen’ met de vinger is voor veel kinderen die moeite hebben met lezen een 

grote steun. Hetzelfde geldt voor gebruik van een bladwijzer die de tekst afdekt 
onder of juist boven de regel (veel kinderen willen weten wat er komt en dekken 
liever de al gelezen tekst af). Soms wordt hier wat afkeurend over gedaan, 

waardoor kinderen die er baat bij hebben niet meer durven vingerlezen. Probeer 
eens uit of je kind makkelijker leest als hij de woorden aanwijst. Je kunt 

overigens ook zelf de woorden aanwijzen om een wat hoger leestempo af te 
dwingen. Doe dat met een pen of potlood en wijs bovenlangs aan, zodat je niet 
in het gezichtsveld van je kind zit. 

 
Lezen van een scherm 

Laat je kind eens lezen op de iPad of een e-reader, als je die hebt. Sommige 
kinderen vinden dit prettiger (of leuker) dan lezen in een boek, mede omdat 
lettergrootte en verlichting naar eigen voorkeur zijn aan te passen. 

 
Lezen en bewegen 

Als je kind moeite heeft met stilzitten en liever lekker actief bezig is, is het 
volgende spel het proberen waard. Het is een tip van moeder met een zoon met 

ADHD. “Schrijf op een stuk papier allerlei woorden die je kind zou moeten 
kunnen lezen (kies bijvoorbeeld voor woorden of lettercombinaties waar je kind 
moeite mee heeft) en knip die woorden uit zodat woordkaartjes ontstaan. Schrijf 

de woorden ook op een aparte lijst, voor je eigen controle. 
Gooi de woordkaartjes in de lucht en laat ze op de grond vallen. Noem nu een 

woord van je lijst en vraag je kind het kaartje met dat woord zo snel mogelijk 
aan jou te geven. Ga zo door tot alle kaartjes op zijn. Het is even chaos, maar je 
bent zo op een heel andere manier met lezen bezig.” 

Doe leesspelletjes 

Zit je kind in groep 3 en leert het lezen via de methode Veilig Leren Lezen? Op 
het oudergedeelte van de website van uitgeverij Zwijsen staan gratis spelletjes 

die aansluiten bij de methode van school. 
Leerkracht Kees Versteeg van basisschool De Regenboog in Gorichem 

ontwikkelde het computerspelletje WoordenTrainer om te oefenen met het lezen 
van woorden. In een schermpje verschijnen woorden van onder naar boven, die 
je kind hardop moet lezen voordat ze weer uit beeld verdwijnen. WoordenTrainer 

kan worden ingesteld op 7 niveaus en drie tempo’s. Je kunt het spel dus precies 
op maat maken voor jouw kind, of het nu in groep 3 zit of in groep 8. Ga er zelf 

bijzitten, zodat je je kind kunt verbeteren als het de woorden niet goed leest. 

Lezen on the road 

Borden lezen langs de snelweg is een mooie oefening in vlot lezen. 

Veel kinderen vinden het leuk om tijdens lange autoritten de borden te 
ontcijferen. Wijs je zoon of dochter op de borden langs de snelweg en vraag of 
hij of zij kan lezen welke plaatsnamen er opstaan (of alleen de bovenste, 

afhankelijk van het leesniveau). De auto rijdt door, dus het lezen móet snel 
gaan. Lukt het niet (helemaal), vertel dan welke plaatsnaam er op het bord 

stond. Langs de snelweg worden afritborden een keer herhaald. Lukt het de 
tweede keer wel om de plaatsnaam te lezen? 

Digitaal voorlezen 

http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders/Spelletjes/Gratis-spellen.htm
http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
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Op de website Leesmevoor.nl worden digitale prentenboeken voorgelezen. De 

tekst staat daarbij ook in beeld. Je kind kan meelezen met de voorleesstem en 
proberen het tempo bij te houden. 

 
Samenleesboeken 
Ga in de boekhandel of bibliotheek op zoek naar 

‘samenleesboeken’. Dat zijn boeken die speciaal 
geschreven zijn om door een ouder samen met een kind 

gelezen te worden. Stukjes makkelijke tekst die je kind 
leest, worden afgewisseld met moeilijker tekst die jij als 
ouder voor je rekening neemt. 

 

(© Thuisinonderwijs.nl, 2012. Bijgewerkt: februari 2017) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder… 
 

 
 

 

 
 
 

 

http://www.leesmevoor.nl/
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Ontdek je talent 

 
Ontdek je eigen talent in de kerstvakantie 

In deze vakantie dagen we je uit om je talent te ontdekken. Misschien ben je wel 
een ster in de keuken of ben je beter in het vertellen van moppen. Of vermaak je 
de mensen liever met een circusact? 

Kom ook naar de BSO van Mikz! Het wordt een super vakantie en jij bent van 
harte welkom! 

 
Kiesdagen 
Voor de kinderen vanaf 7 jaar zijn er in totaal 2 Kiesdagen: Spetterende 

activiteiten die je niet wilt missen. Grappen en Grollen, Ready Steady Cook, 
Scouttalent en Creatief met letters en lijnen.  

Alle Kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO en de basisscholen en op de 
website van Mikz. 
 

Je zal je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!  
 

Het volledige programma is te zien op de website www.mikz.nl  
 

 
Heeft u interesse in vakantieopvang, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Klantadvies via klant@mikz.nl of 0416-369660.  

 

 
 

 

http://www.mikz.nl/
mailto:klant@mikz.nl
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Dag allemaal! 

 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 21 december 2017 


