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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 

3 december 15.00 tot 15.30 uur groep 5 t/m 8 surprises inleveren 

5 december Sinterklaasfeest op school 

6 december  Inloop tot 9.00 uur 

20 december Middag alle kinderen vrij 
Kerstviering 17.00 uur – 19.00 uur 

21 december  Om 12.15 uur start de Kerstvakantie 

 

Wat u zeker mee moet nemen uit deze Tussenbeide: 
 Wisseling leerkrachten 
 Regulering leerlingenstromen 

 Rust in de school 
 Activiteiten: herfstwandeling, Sinterklaas, Kerstmis, 

Speellandschap 
 6 december: Inloop tot 9.00 uur 
 Lezen, hoe houd je het leuk! 

 GGD: De jeugdverpleegkundige en jeugdarts stellen zich voor 
 Sport na school 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Wisseling van leerkrachten 

 
Juffrouw Tilly had op vrijdag 9 november haar laatste werkdag voor haar 

zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een fijn verlof toe. 
Voor de werkzaamheden van juffrouw Tilly zijn twee nieuwe juffen aangesteld. 
Juffrouw Shakti is werkzaam in groep 4 naast juffrouw Kim en juffrouw Irene 

vervangt in groep 5 naast juffrouw Petra. 
Ook hebben we onlangs afscheid moeten nemen van juffrouw Elcke in groep 7. 

Juffrouw Femke heeft haar werkzaamheden overgenomen en werkt op de 
donderdagen naast meneer Paul. 
Wij heten juffrouw Shakti, juffrouw Irene en juffrouw Femke welkom op onze 

school. 
 

 
 

Regulering Leerlingenstromen Waalwijk 
 

Wanneer het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen de plaatsruimte 
overschrijdt treedt het reguleren van de leerlingenstromen in werking. Bij vier 

scholen in Waalwijk is dit nu het geval. Ook bij basisschool Meerdijk werd de 
plaatsruimte overschreden. De afgelopen periode hebben wij zoveel mogelijk 
gewerkt in lijn met de inhoud van de regeling. Dit betekent dat er gewerkt wordt 

met een vooraanmelding en een aanmelding. Vooraanmelding kan als het kind 
jonger is dan drie jaar. Ouders mogen op meerdere scholen (voor)aanmelden. 

Aanmelden kan vanaf de dag waarop het kind drie jaar wordt. 
 
In de huidige groep 2 en groep1 zijn 32 en 30 leerlingen geplaatst.  De 

plaatsruimte in de komende groepen is teruggebracht van 30-32 leerlingen per 
cohort naar 24-26 leerlingen. 

De kleuterklassen worden opgebouwd uit leerjaar 2, leerjaar 1 en instromers 
tijdens het schooljaar. De kleuterklas groeit gedurende het schooljaar, want 
instromers starten hun schoolloopbaan als ze vier jaar worden. 

 
Door het hanteren van de  regulering leerlingenstromen zorgen we ervoor dat 

vanaf schooljaar 2021-2022 de toekomstige groepen 3  een gemiddelde 
groepsgrootte hebben van 26 leerlingen. Wel zullen we altijd rekening moeten 
houden met onvoorziene omstandigheden zoals versnellen, verlengen en 

doubleren van leerlingen, waardoor de groepsgrootte afneemt of groeit. 
 

Wij vragen u gebruik te maken van de vooraanmelding van uw zoon, dochter. 
De vooraanmelding heeft geen wettelijke basis, maar geeft zicht op de 
leerlingenstroom. 

U kunt schriftelijk vooraanmelden door een e-mail te sturen naar 
directiemeerdijk@leerrijk.nl 

 
 
 

mailto:directiemeerdijk@leerrijk.nl
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Rust in de school 

 
Het werkt! De leerlingen komen zelfstandig binnen en bergen hun 10-uurtje en 

eventueel lunchtrommel met beker op. In de klas kiezen ze een inlooptaak en 
gaan aan de slag. De deuren sluiten om half negen en er heerst rust in zowel de 
klassen als in de gangen en andere ruimten. Chapeau voor leerling en ouder. 

 
Dit zien we zeker in de groepen 5 tot en met 8 en in grote mate bij de groepen 3 

en 4. We vragen aan de ouders en verzorgers van de groepen 2 en 1 afscheid te 
nemen bij de buitendeur en uw zoon/dochter zelfstandig naar binnen te laten 
gaan. Zo worden zij steeds zelfredzamer en kunnen de leerkrachten en 

onderwijsassistenten hun volledige aandacht richten op uw zoon/dochter. De 
allerjongsten, die pas ingestroomd zijn, worden nog begeleid door ouders en 

verzorgers en ervaren voldoende ruimte om het ritueel van binnenkomen eigen 
te maken. Helpt u uw kind mee ‘het zelf te mogen doen’? En helpt u ons om in 
een rustige omgeving de dag te starten? Heel hartelijk dank. 

 
Herfstwandeling groep 1 – 2 – 3  

 
Op vrijdag 2 november hebben de groepen 1, 2 en 3 samen 

een herfstwandeling gemaakt.  
Wat bijzonder was aan deze wandeling, was dat de drie 
klassen werden gemengd en opdrachten meekregen. 

Ieder groepje kreeg een eierdoos, waarin herfstmaterialen 
werden verzameld. 

Ook kregen alle groepjes een boekje mee met opdrachten, 
die zij in het bos mochten uitvoeren.  
De lucht was helder en het zonnetje scheen volop.  

Heerlijk weer voor een herfstwandeling! 
 

Speellandschap 
 
Meerdijkschool is in gesprek met de Gemeente Waalwijk over de inrichting van 

het park achter de school. Nog niet zo lang geleden stond daar een fijn 
speeltoestel, maar helaas is het toestel afgebrand en is het park minder 

aantrekkelijk voor jong en oud en geeft onvoldoende speelmogelijkheden. 
Groep 8 heeft het initiatief genomen om de gemeente te bellen om kenbaar te 
maken dat de leerlingen van Meerdijk graag een nieuw speeltoestel zouden 

willen voor alle kinderen in de wijk. In samenwerking met de leerlingenraad 
hebben de leerlingen gezorgd voor een aantal ontwerpen van het 

speellandschap. 
Geweldige ideeën worden 
nog steeds ingeleverd en 

we hopen dat de 
gemeente Waalwijk 

voldoende input heeft om 
voor jong en oud het park 
nieuw leven in te blazen.  
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Sinterklaasviering 
 

Dag allemaal, 
  
De Pieten en ik zijn heel blij dat ik mijn verjaardag weer bij jullie op school mag 

komen vieren. Wij komen op woensdag 5 december naar jullie toe. We komen 
al om 8.30 uur, dan hebben we veel tijd om te feesten. 

Dit jaar kom ik wel naar de Frans Halslaan, maar niet over de weg.  Jullie straat 
is voor mij 's morgens veel te druk met al die vierwielige voertuigen. Ik kom dit 
jaar via de lucht. Als mijn Pieten het goed uitmikken kan ik veilig op de 

speelplaats landen.  
Aan de kinderen van groep 3 heb ik de vraag gesteld om de speelplaats duidelijk 

zichtbaar te maken en alle mist weg te blazen, zodat we niet verkeerd landen.  
 
Aan alle papa's en mama's vraag ik de auto voor een dagje thuis te laten. Kom 

dus gezellig te voet of met de fiets. Begeef jullie naar de grote speelplaats van 
de school. Ik weet niet of ik wel perfect op de speelplaats aankom. Bij een 

verkeerde windvlaag wil ik niet op jullie auto's landen.  
 

Tot woensdag 5 december. Ik heb er nu al zin in!  
 
Met vriendelijke groeten van Sint en al zijn Pieten. 

 
 

 

 
 
P.S. 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 klein 
cadeautje mee naar school nemen dat ze van Sinterklaas hebben gekregen.  
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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 20 december gaan we met de hele school kerst vieren.  

Dit vindt plaats in de Antoniuskerk te Waalwijk, waar het kerstverhaal in 
gedeelten wordt voorgelezen. De viering gaat daarna verder met een kerstbuffet 

op onze school. Het thema zal zijn: 
 
Binnenkort ontvangt u een aparte brief 

met alle informatie over de 
kerstviering.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

We zetten nu alvast enkele datums op een rijtje: 
- De ouderraad vraagt hulpouders, die de school om willen toveren in de 

kerstsfeer op vrijdag 7 december om 8.30 uur en hulpouders, die op 
vrijdag 21 december om 8.30 uur de school weer in de gewone staat 
terug willen brengen. Wilt u helpen? Graag doorgeven op het mailadres 

van: kimvandenbosch@leerrijk.nl. 
- Wilt u uw kind vanaf maandag 10 december een leeg en schoon 

(jam/groente)potje meegeven? Wij gaan hier schoolbreed iets moois mee 
maken. 

- Dinsdag 18 december; bord, mok en bestek meegeven aan uw kind. 

Graag voorzien van naam. 
- Donderdag 20 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit en de 

middag vrij.  
- Denkt u er ook aan om op donderdag 20 december de hapjes (liefst op 

wegwerpschalen) tussen 12.00 uur en 15.30 uur op school af te geven? Bij 

elke klas komt een intekenlijst te hangen, waarop u kunt noteren welk 
hapje uw zoon/dochter meebrengt.  

- We verzamelen om 16.45 uur in de Antoniuskerk. Graag, niemand op 
de fiets, want we lopen gezamenlijk terug naar school.  

- Om 19.00 uur eindigt de viering en mag u uw kind(eren) ophalen.  

 
Bent u in de mogelijkheid om donderdag 20 december te brigadieren als 

de kinderen vanuit de kerk teruglopen naar school? Geef u dan op bij juffrouw 
Kim (kimvandenbosch@leerrijk.nl).  
 

De kerstcommissie kijkt al uit naar het kerstfeest, u ook? 
 

mailto:kimvandenbosch@leerrijk.nl
mailto:kimvandenbosch@leerrijk.nl
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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 paar 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 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.” 
 
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. 

 
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. 

 

http://www.thuisinonderwijs.nl/oefenen-met-lezen-hoe-houd-je-het-leuk/
http://www.thuisinonderwijs.nl/wat-is-tempolezen/
http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders/Spelletjes/Gratis-spellen.htm
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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 
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, 2017)   
 
GGD 

 
   

 
 
 
 

Eet mijn kind wel gezond of genoeg? 
Waarom wil mijn kind niet slapen? 

Groeit mijn kind wel goed? 
Mijn kind is nog niet zindelijk! Wat kan ik hier aan doen? 

 
Herkent u deze vragen? Of heeft u twijfels over de gezondheid van uw kind?  
Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? 

Dan bent u bij mij aan het goede adres! 
                                                                

Mijn naam is Monique Verweij  en ik ben de jeugdverpleegkundige van de GGD 
Hart voor Brabant voor uw school.  Samen met de jeugdarts Amelie Meijnen,  

ondersteunen wij uw school als het gaat om de gezondheid van de kinderen. 
 
U wilt een gesprek met ons? 

Dan kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider van uw school, maar u 
kunt ook een afspraak maken, via 0900-4636443 (lokaal tarief). 

 
Graag tot ziens! 

 

 

 

http://www.leesmevoor.nl/
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Nieuwe jeugdarts. 

 
Mijn naam is Amélie Meijnen. Sinds half mei 2018 ben ik als jeugdarts aan 

basisschool Meerdijk verbonden. Ik ben sinds 10 jaar werkzaam als jeugdarts, 
eerst in Zeeland en vanaf mei dit jaar in Dongen en Waalwijk. Zelf heb ik drie 

kinderen, twee op de basisschool en één op het voortgezet onderwijs. Naast 
jeugdarts ben ik ook jurist. Ik heb privacy dan ook hoog in het vaandel staan. Ik 
houd van effectief en efficiënt werken. Dat betekent dat ik streef naar korte 

lijnen met mogelijke hulpverleners, en vooral ook met de school. Dit uiteraard 
met inachtneming van de privacy wet- en regelgeving. Daarnaast maak ik graag 

ruimte in mijn spreekuur voor gezinnen die dat nodig hebben, zodat er op tijd 
gehandeld kan worden. 
 

 
 

 
 

Jarigen 
 
DECEMBER      Groep 
 

1   Eline Ouwehand (2011)   3 
2  Liv Vrijhoeven (2013)  1B 

10   Tijn Hendriksen (2007)   8 
10   Sammi van Hilst (2011)   3 
11  Bendt Sars (2006)   8 

12   Jessica Herman (2007)   7 
15   Xavier Duquesnoy (2008)  6 

15   Thijmen de Graaff (2008)  5 
18   Krijn van Heesch (2006)   8 
18  Lotus Jolie (2013)   1A 

20   Lea van Dongen (2012)   2A 
27  Fay Rutten (2013)   1B 

 
 
 

 

Lees verder… 
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De Grote Sport Na School Kick- Off 3 januari 2019 
 

Aan: de kinderen van groep 3 t/m 8 
Onderwerp: Sport Na School Kick Off 2019 
 

 
 

 
 
 

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 9.00 uur en zullen rond 12.30 uur klaar zijn. 

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 

via mail. 
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 
Balder Veerkamp 

Guido Timmermans 
Femke van der Velden 

Rick van Woerkom 
Ruud Gommers 
Aldert Jan Bijl 

Kim Heerkens 
Nadia van Mourik 

 
 
 

 
 

 

mailto:buurtsportcoach@waalwijk.nl
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Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 20 december 2017 


