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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 november Afsluiting Kinderboekenweek 

7 november Kinderen groep 6, 7 en 8 in dialoog 

Week 46/47 SEO gesprekken 

17 november Juffrouw Elsbeth jarig 

 

In deze Tussenbeide 

Jarigen Even voorstellen Actie JUMBO 2017 

Renovatie Kunst van Herinneren BLINK Wereld 

Voorleeswedstrijd en 
Kinderboekenweek 

Kennismakingsgesprekken 
en rondleidingen 

Fietsverlichtingsactie 

SEO gesprekken Waalwijk in dialoog Lees verder 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 
2   Evan Hendriksen (2009)    

7   Tijn Boogers (2005)  
7   Fenna Rutten (2006)  
8   Floortje Eijkelkamp (2009)  

14   Huub van Heesch (2008)  
17   Teun van 't Westeinde (2010)  

19   Kaien Frodyma (2006)  
22   Julius Hendriks (2005)  
22   Roar Jansen (2012)  

22   Aaf Keetels (2011)  
23   Koen Agterberg (2010)  

23   Janne Jonkergouw (2005)  
24   Elise Duquesnoy (2006)  
29   Jesse Kleijsen (2008)  

 
 

 
 

 

 

 
Renovatie 
Het is geweldig. De toiletgroepen zijn zo enorm opgeknapt. Leerlingen kunnen 
gebruikmaken van een frisse toilet in een modern jasje. 

 
Doordat de toiletten weer toegankelijk zijn, zijn de achter in- en uitgangen ook 

weer toegankelijk. De groepen 3 en 4 kunnen weer door de achter in – en 
uitgang bij hun lokalen. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 blijven 
gebruikmaken van de in – en uitgang tegenover lokaal 6. 
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Voorleeswedstrijd 

Na de voorrondes, die in de klas zijn gehouden, was het vandaag zover. De finale 
van de voorleeswedstrijd van groep 5 t/m 8 met als vertegenwoordigers: 

Mieke van Boekhout (gr 5), Isa Verlee (gr 6), Phileine Hulscher (gr 7) en Timo 
van der Velden (gr 8). Wat hebben deze kanjers het goed gedaan, petje af! 
 

 
 
De winnaar van groep 5/6 is geworden Mieke! 

De winnaar van groep 7/8 is geworden Timo! 
 
Timo mag op 8 februari naar de regionale finale en onze school 

vertegenwoordigen op de Nationale Voorleeswedstrijd.  
Veel succes! 

 
Afsluiting Kinderboekenweek 

De afgelopen weken op basisschool Meerdijk waren 
gruwelijk eng. Door de Kinderboekenweek stond alles in 
het teken van griezelen. De afsluiting van de 

Kinderboekenweek vindt plaats op woensdag 1 
november. Op deze dag mogen alle leerlingen verkleed 

naar school komen passend bij het thema.  
 
SEO gesprekken 

In week 46 en week 47 vinden de SEO gesprekken plaats. Een tien-minuten 
gesprek met de leerkracht, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 

zoon/dochter centraal staat. Binnenkort ontvangt u hiervan een uitnodiging. 
 
Even voorstellen 

Mijn naam is Manon de Zeeuw, 16 jaar oud en loop 
dit schooljaar stage in groep 3. Ik woon in 

Kaatsheuvel met mijn vader, moeder en broertje. Ik 
studeer aan het Willem Koning 1 college, leerjaar 1.  

Helpende niveau 2 facilitaire dienstverlening.   
Mijn hobby’s zijn oppassen, uiteten, winkelen en 
leuke dingen doen met familie, vrienden en 

vriendinnen.  
Ik hoop veel te leren tijdens deze stageperiode op 

donderdag in groep 3. 
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Kunst van Herinneren 

De flyer is toegevoegd in deze Tussenbeide in de rubriek ‘Lees verder’. 
Leerlingen van groep 8 hebben hun bijdrage geleverd aan De Lichtjesavond op 4 

november 2017. Op deze foto zijn enkele producten zichtbaar, waarin de 
leerlingen hun gedachten in woord en beeld hebben vertaald. Dank jullie wel, 
groep 8 voor deze bijdrage. 

 

          
 

Kennismakingsgesprekken en rondleidingen  
Regelmatig wandelen nieuwe gezinnen door onze school en nemen een kijkje in 

de klassen. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zien hoe er gewerkt 
wordt. Even de sfeer proeven en ruimte geven om vragen te stellen is mogelijk 
door deze rondleidingen. Voor de zittende ouders is het belangrijk tijdig een 

aanmeldingsformulier aan te vragen voor jongere zusjes en broertjes, zodat we 
rekening kunnen houden met plaatsing van deze nieuwe leerlingen van Meerdijk. 

 
Waalwijk in Dialoog 
Waalwijk in Dialoog 2017 vindt plaats in de week van 3 t/m 12 november.  

Tijdens de Week van de Dialoog wisselen inwoners van Nederland aan 
dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit. Daardoor ontstaan nieuwe 

verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke 
acties.  

Sinds 2014 worden er ‘kindertafels’ georganiseerd voor 

leerlingen van de basisschool. Kinderen gaan onder leiding 
van opgeleide gespreksbegeleiders in dialoog. De 

uiteenlopende achtergronden van de deelnemers dragen bij 
aan het vergroten van kennis over elkaar en vormen de 
basis voor prettig samenleven en samenwerken. 

 
Op dinsdagmiddag 7 november van 13.00 tot 14.00 uur 

gaan de kinderen uit groep 6, 7 en 8 in dialoog over het thema “Samen”, o.l.v. 
Margreeth van Kuijk.  
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Actie JUMBO 2017 

We willen in deze Tussenbeide graag wat extra aandacht besteden aan de 
volgende actie. De actie ‘Sparen voor je school’, bij JUMBO loopt nog tot 21 

november 2017. Wij doen mee en hopen op een mooi bedrag voor vooral 
spelmateriaal.  
 

Er is wat onduidelijkheid over het sparen.  
Onze school is gekoppeld aan Drunen. Toch kunnen de ouders en kinderen bij 

alle JUMBO winkels (helaas geen Pick-up-Point) sparen voor de Meerdijkschool. 
De punten kunt u zelf verzilveren via Internet, maar u mag de punten ook 
inleveren op school. In de aula (pc ruimte), net als in de JUMBO Drunen staat 

een inleverbox en kunt u de punten in doen. Deze 
boxen worden wekelijks leeggehaald en de punten 

verzilverd.  
 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en 

hopen onze kinderen binnenkort blij te maken met 
nieuw materiaal voor tijdens het buiten spelen.  

 
 

BLINK Wereld 
Wereldoriëntatie in een nieuw jasje. Na de eerste periode hebben we gekeken 
hoe de nieuwe ‘methode’ voor wereldoriëntatie ontvangen wordt. De leerlingen 

van groep 3 tot en met 4 zijn enthousiast.  
Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld 

zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. 
Met Blink Wereld bieden we wereldoriëntatie aan op een manier die past bij het 
concept Boeiend Onderwijs. Een geïntegreerde aanpak waarbij we goed gebruik 

kunnen maken van digitale hulpmiddelen. Het ene thema heeft meer aspecten 
van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld 

meer natuur en aardrijkskunde. Met alle thema’s samen worden alle kerndoelen 
van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap gedekt. Daarnaast zijn de groepen 
6,7 en 8 aan de slag gegaan met online game TopoMaster om topografie te 

oefenen.  
 

TopoMaster is een spannende game waarmee kinderen topografie leren. De 

game is samen met National Geographic Junior ontwikkeld en bevat prachtig 
beeldmateriaal en aansprekende informatie. Door topografie te oefenen met 

bijzondere weetjes van onder andere dieren, gebouwen en het landschap 
onthouden leerlingen de toponiemen beter. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.blinkwereld.nl/over-topomaster-topografie
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Fietsverlichtingsactie  groepen 5-6-7-8 
 

 
Maandagochtend  13 november 2017 

        
   

De wintertijd is weer ingegaan. De donkere dagen zijn aangebroken, waarop de 

kinderen met de fiets naar school komen of naar vriendjes gaan. Daarom is het 
voor iedereen belangrijk dat de fietsverlichting goed in orde is.  
 

Elk najaar controleren wij de fietsverlichting van de kinderen van de groepen 5 
t/m 8. Dit jaar wordt de controle uitgevoerd op maandagochtend 13 november 

door wijkagent Lex de Jong. 
 
Het afgelopen jaar is eenmalig de fietsverlichting van de kinderen -waarbij deze 

niet in orde was- gerepareerd door vrijwilligers.  
Dit was bij een verrassend groot aantal fietsen nodig. De veiligheid van de 

kinderen in het verkeer is natuurlijk van groot belang en we hopen dat u ervoor 
zorgt dat de verlichting van de fiets van uw zoon/dochter in orde is. 

Ook willen wij u er op attenderen dat er in Waalwijk de komende tijd extra  
controles (door de politie) gehouden worden om de verlichting te controleren. 
 

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 zullen binnenkort extra aandacht 
besteden aan het belang van goede fietsverlichting in deze donkere tijd.  

 
                           

                                     Kinderen van de groepen 5 t/m 8, 
          kom allemaal maandagochtend 
         13 november op de fiets naar school!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                      GOED VERLICHT IS GOED IN ZICHT! 
                   Werkgroep verkeer            
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Lees verder… 
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Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 30 november 2017 


