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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 

29 november De hele dag school voor groep 1 t/m 8 

1 december 1e advent 
Juffrouw Nel jarig 

5 december Sinterklaas op school 

8 december 2de advent 

6 december Studiedag 
Alle kinderen vrij 

11 december Knappe koppen atelier groep 4/5  

13 december De hele dag school voor groep 1 t/m 8 
Knappe koppen atelier groep 6/7/8 

15 december 3de advent 

19 december Alle kinderen de middag vrij 
Kerstviering 17.00 – 19.00  

20 december Alle kinderen de middag vrij 
Start kerstvakantie 

22 december 4de advent 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

Jarigen 
Personeel 
Activiteiten: 

o Sint Nicolaas 
o Advent 

o Kerstmis 
o Studiedag 
o Kernwaarden 

o Integraal (meetinstrument Kwaliteit) 
Groepsnieuws 1-2b 

Flyers 
 
Jarigen 

 
30-10 Siep de Kock 5 

27-11 Floris Keijzers 7 
28-11 Bente Vugts 5 

09-12 Mat de Roij 7 
10-12 Tijn Hendriksen 3  
11-12 Bendt Sars 3 

14-12 Kyle van der Mierden 8 
15-12 Xavier Duquesnoy 1A 

16-12 Bent de Nijs 6 
18-12 Diba van Poederooijen 5 
18-12 Emma van Hulten 6 
 
Personeel 

We geven een “up date” over de bezetting in de verschillende groepen en over 
het welzijn van de medewerkers op BS Meerdijk. 

 In groep 8 staat juffrouw Lindy op dinsdagmiddagen. Dit in verband met 

de werkzaamheden op het gebied van ICT, die door meneer Paul worden 
uitgevoerd. 

 In groep 7 werken juffrouw Kim en juffrouw Lindy al enige tijd samen en 
dit wordt voortgezet in het nieuwe jaar. Medio januari houdt het 
ouderschapsverlof op van juffrouw Kim en zij heeft ervoor gekozen niet 

voltijds, maar halftijds te gaan werken. Officieel werkt juffrouw Kim zoals 
nu op maandag, dinsdag en woensdag en juffrouw Lindy op donderdag en 

vrijdag. 
 In groep 4 zijn we al gewend aan de indeling van de week. Op maandagen 

staat juffrouw Lindy in groep 4, de andere tijden neemt juffrouw Petra 

waar met enkele combimomenten o.l.v. juffrouw Ria. 
 In groep 3(4) wordt de vrijdagochtend op dit moment ingevuld door 

juffrouw Marion als juffrouw Ria van haar BAPO geniet. Aanstaande vrijdag 
29 november komt juffrouw Linda en haar zullen we met regelmaat mogen 
ontmoeten in de onderbouw als vervangster van juffrouw Marie-

Antoinette. (Juffrouw Marie-Antoinette concentreert zich op het 
management en draagt de groepstaken over aan diverse leerkrachten). 
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 Juffrouw Nel zit in de ziektewet en brak tot overmaat van ramp haar 

talusbotje in haar voet bij een valpartij. Zij werkt met kleine groepjes 
kinderen en laat haar groepstaken in groep 1-2b over aan juffrouw Jadine. 

 Meneer Frank is al geruime tijd (in april 2 jaar) in de ziektewet. Er is op dit 
moment nog geen uitsluitsel of meneer Frank tijdig hersteld zal zijn en of 
terugkeer in de oude functie; ICT-coördinator haalbaar is. Juffrouw Lieke 

blijft de uren van meneer Frank vervangen. Zij verricht knap werk in de 
ondersteuning in de groepen 3-4-5. 

 
Tot 1 augustus 2014 werken wij op deze voet door en kunnen we spreken van 
een geoliede machine bestaand uit veel radertjes. Vanaf januari 2014 gaan we 

ons weer buigen over de komende formatie. Wij hopen, dat het leerlingenaantal 
nog iets zal stijgen, zodat we 8 volwaardige groepen kunnen vormen. Instroom 

in de huidige groepen 1,2,3,4 is erg welkom. 
 

Activiteiten: 

Sint Nicolaas viering 
De spanning was op 27 en 28 november erg groot. Sint Nicolaas had in een brief 

geschreven dat we allemaal onze schoen mochten zetten.  
De sint heeft heel veel tekeningen, wat appels en suikerklontjes en een echte 

wortel voor Amerigo gekregen. 
Dank u wel Sint-Nicolaas voor de fijne traktatie. 
 

Donderdag  5 december komt Sint Nicolaas, ‘s morgens zijn verjaardag vieren op 
de Meerdijkschool. 

Dit jaar heeft Sint-Nicolaas eindelijk ons verzoek ingewilligd om op een zeer 
traditionele wijze aan te komen. U, ouder(s)  en verzorger(s), krijgt met de 
verzending van de Tussenbeide ook een speciale brief over de verwelkoming van 

Sint-Nicolaas. Wij vragen, ook namens Sint- Nicolaas, uw medewerking om de 
ontvangst te laten slagen. 

Sint- Nicolaas arriveert om ca. 8.20u ( 8.15 verzamelen wij op het 
grasveld bij de hoofdingang).  
Het is prettig voor uw kind om op deze speciale dag op tijd op school te zijn. 

Na zijn ontvangst is er een feestelijke viering voor groep 1 en 2  en voor  groep 3 
en 4 in de speelzaal. De kinderen van de onderbouw ontvangen dit jaar geen 

persoonlijk presentje, maar een 
groepscadeau.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 houden een 

gezellige surprise-ochtend. 
Op deze dag is er een continurooster. Alle 

kinderen blijven tot 14.15 op school. De 
kinderen brengen allemaal een 
lunchpakketje mee naar school. 

Wij vragen de ouder(s), indien nodig, zelf de 
B.S.O op de hoogte te stellen van 

vervroegde eindtijd. 
 
Op 6 december hebben alle leerlingen een 

vrije dag. Het team van de Meerdijkschool 
heeft op deze dag een studiedag. 

Wij wensen u allen een fijne tijd en tot 5 
december. 
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Studiedag 
Op vrijdag 6 december heeft het team van basisschool Meerdijk een studiedag. 

De ochtend zal in het teken staan van de nascholingscursus gedrag. Dit is voor 
het team de 4de en tevens laatste bijeenkomst. In de middag volgt het team een 
MI-bijeenkomst gericht op Meervoudige Intelligentie.  

 

Advent 

Advent is de stilste tijd in het jaar. De eerste adventszondag valt tussen 27 

november en 3 december en eindigt op 24 december, tijdens het 

avondgebed. Met de eerste Advent begint in de katholieke en evangelische kerk 

het nieuwe kerkjaar. 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. 

Paus Pius V schreef later de Romeinse Adventsdienst voor de kerk. 

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.  
We steken de kaarsjes aan op: 1-12, 8-12, 15-12, 22-12. 

 
Kerstviering 
Aansluitend op Adventstijd willen we in deze tussenbeide 

ook even de aandacht richten op de kerstviering op 
donderdag 19 december. Een aantal ouders heeft al hulp 

aangeboden bij het versieren en het klaarzetten en 
opruimen van de partytenten bij de kerstmarkt, onze dank 
daarvoor. Wel zijn we nog opzoek naar partytenten, lichtslangen, verlengsnoeren 

en vuurkorven. Als wij hier gebruik van mogen maken, zijn wij hier als school erg 
blij mee. U kunt contact opnemen met juffrouw Kim via e-mail naar het e-

mailadres kimgillis@meerdijk.nl  
 

 
 
 

 
 

 

mailto:kimgillis@meerdijk.nl
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Kernwaarden 

Het vorige schooljaar stond de kernwaarde Kwaliteit centraal. Het jaar daarvoor 
Respect. En dit jaar Creativiteit. 

Elk jaar beschouwen we ons onderwijs vanuit een andere kernwaarde. 
Dit schooljaar werken we verder aan respect en kwaliteit en voegen we toe: 
creativiteit. Met het team, met de ouderraad hebben we al een “brainstorm” 

gedaan. Wat betekent creativiteit voor u? Waar denkt u aan bij het woord 
creativiteit? Hoe zien we creativiteit terug in het onderwijs op BS Meerdijk? 

Wie willen we zijn als we praten vanuit de kernwaarde creativiteit? 
Toen we spraken vanuit respect en vanuit kwaliteit keken we met een andere 
bril. Allengs zien we ook hetzelfde perspectief door de verschillende brillen. Zo 

worden we meer en meer een school, die stevig in haar schoenen staat met een 
duidelijk profiel.  

 
In de toekomst zullen we uw medewerking vragen. Uw mening telt. 
En we kunnen dit alleen te weten komen als we u mogen bevragen. 

Alle Leerrijkscholen gaan werken met het instrument Integraal van ParnasSys. 
Het is een instrument dat o.a. vragenlijsten kan uitzetten naar personeel, 

ouders, leerlingen en anderen. 
Wij hopen in het nieuwe jaar een paar vragen aan u te mogen sturen, waarmee 

wij de dingen die we willen weten helder krijgen. 
Werkt u mee? Uw mening telt en zal richting geven aan de ontwikkeling van uw 
school. 
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Groepsnieuws 
        

            

 

 Hallo allemaal, 

 

Wij, de kleuters van groep 1-2 B, hebben in de klas een brief ontvangen van 

Sinterklaas. Daarin schreef hij dat de Pieten verkouden waren. De Sint vroeg of 

wij hem konden helpen door echte hulppieten te worden. Natuurlijk kunnen we 

dat ! 

In de gymzaal stond een Pieten circuit opgesteld waarbij wij leren hoe we over 

het randje van de daken moeten lopen, omhoog moeten klimmen om een pakje 

in de schoorsteen te stoppen en hoe we van het ene dak naar het andere dak 

kunnen springen.  

We waren nog net niet begonnen toen we buiten voor de school een Zwarte Piet 

zagen lopen. Hij mocht binnen komen en wat een verrassing was dat. Het bleek 

de Gym Piet te zijn die ons de gymles kwam geven. Daarbij kon hij heel goed 

zien wie er prima hulppieten zijn voor de Sint. 

Heel hard hebben we allemaal ons best gedaan en we hadden veel plezier met 

die Gym Piet. Na afloop kregen we allemaal een Pieten diploma van hem.  

Dankjewel Piet voor het mooie diploma en wij kunnen de Sint nu allemaal heel 

goed helpen! Wij hebben het liedje over de pieten gym gezongen. 
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            Liedje: Zwarte pieten moeten alle dagen gymmen 

Zwarte Pieten moeten alle dagen gymmen 
Dat is nodig voor het klimmen 

Elke middag tegen énen 
Gaan de Zwarte Pieten trainen 

Van je één, van je twee, van je één van je twee 

Alle Zwarte Pieten doen dan mee, doen mee 
Van je één, van je twee, van je één van je twee 

Alle Zwarte Pieten doen dan mee 

Zwarte Pieten moeten alle dagen gymmen 

En dus gaan ze lekker trimmen 
Elke middag tegen énen 

Gaan de Zwarte Pieten trainen 

Van je één, van je twee, van je één van je twee 
Alle Zwarte Pieten doen dan mee, doen mee 

Van je één, van je twee, van je één van je twee 
Alle Zwarte Pieten doen dan mee  

Dag allemaal. De kleuters van groep 1-2 B. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 19 december 2013 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sGpodi43Dyf4DM&tbnid=iJv7_fWTp0YgsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.examiner.com%2Farticle%2Fthe-legend-of-sinterklaas-and-the-traditions-celebrated-by-people-around-the-world&ei=nyEPUrWlDM3GtAbB4oGYDg&bvm=bv.50768961,d.Yms&psig=AFQjCNEVYqe2RMbccNrdhBRVVtMM6mMQaQ&ust=1376809746525050
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Flyers: 

Griepseizoen 
In de winter krijgen veel mensen te maken met verkoudheid, hoesten en koorts. 

Meestal hebben zij geen griep, maar een ander virus, zoals het 
verkoudheidsvirus. De échte griep verloopt ernstig(er) en begint meestal 
plotseling. 

 
Wat is griep en hoe kunt u griep oplopen? 

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen, veroorzaakt door het 
griepvirus ‘influenza’. Ziekteverschijnselen zijn hoesten, hoofdpijn, keelpijn, 
koorts, koude rillingen, spierpijn en moeheid. Meestal duren deze verschijnselen 

enkele dagen, soms een hele week. Na een griep kan het nog enkele weken 
duren voor u zich weer helemaal beter voelt. Omdat het virus ieder jaar een 

beetje verandert, kunt u steeds opnieuw griep krijgen. Het virus zit in de keel, 
neus en luchtwegen van iemand die ziek of besmet is. Door hoesten, niezen en 
praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze 

druppeltjes inademen en besmet worden. Ook via de handen kan het virus 
worden overgedragen. 

 
Verklein de kans op besmetting 

Besmetting is nooit helemaal te voorkomen. Maar de onderstaande maatregelen 
verkleinen wel de kans dat u besmet wordt, of dat u griep of verkoudheid aan 
anderen overdraagt. Leer de maatregelen ook aan kinderen. 

 Was regelmatig uw handen met water en 
zeep. Handen wassen is belangrijk voor 

het eten èn na het niezen en snuiten. 
 Houd uw hand of zakdoek voor uw mond 

als u niest of hoest. Nies of hoest niet in 

de richting van een ander. 
 Maak voorwerpen zoals deurklinken 

schoon. Was regelmatig het beddengoed 
en stoffen speelgoed op 60 °C. 

 Ventileer woon- en slaapruimten. Laat 

ventilatieroosters altijd iets open, of zet 
het raam op een kier. 

 
Bij vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het Bureau 
Infectieziektebestrijding op telefoonnummer 073-6404074 of neem een kijkje op 

www.ggdhvb.nl.  
 

 
Rookie Camp 
Vrijdag 29 november vindt in Waalwijk het eerste Rookie Camp van Brabant 

plaats in sporthal ‘De Overlaat’. Deze avond wordt georganiseerd door de 
nieuwste club van Waalwijk: Flag Football vereniging TK Chiefs Waalwijk. Een 

Rookie Camp is een dag waarop je als club geïnteresseerden naar je vereniging 
probeert te trekken en aan de hand van demonstraties en clinics gaat laten zien 
wat je sport inhoudt. 29 november heeft Waalwijk dus de primeur van Brabant te 

pakken door het eerste rookie camp te organiseren als eerste en enige Flag 
Football vereniging van Brabant. Voor de allerkleinste bezoekers onder ons, t/m 

15 jaar, hebben wij een leuke verkleedwedstrijd bedacht. Het meest 

http://www.ggdhvb.nl/
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overtuigende indiaantje met het mooiste indianenoutfit aan wint leuke prijzen 

voor hem- of haarzelf en nog eens voor zijn/haar klasgenoten. Naast een T-shirt 
van de TK Chiefs Waalwijk krijgt de winnaar nog eens een Flag Football 

workshop aangeboden (min. 10 personen max. 20 personen) van 90 minuten. 
 
Wat: Verkleedwedstrijd voor kinderen t/m 15 jaar 

Waar: Sporthal ‘De Overlaat’ 
Wanneer: 29 november 2013 

Tijd: 18.00 tot 20.00 uur 
Nodig: Je allermooiste indianenoutfit!  
 

voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken op:  
 

Gerald Troenokarso (secretaris) en Jay Koks (voorzitter) 
0623384968 / 0654681751 

 
  
 
 
 

 
 


