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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 

24 oktober Luizen pluizen 

25 oktober Ouderraadvergadering 

week 45 Oudergesprekken 

5 en 6 november Voorlichtingsavonden Voortgezet Onderwijs 

7 november Waalwijk in dialoog 

5 december Sinterklaasfeest op school 

6 december Inloop tot 9.00 uur 

20 december Kerstavond op school 
Let op: donderdagmiddag 20 december zijn alle kinderen 

vrij 

 
 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Welkom! U ontvangt hierbij de derde Tussenbeide van dit schooljaar. In 

het eerste deel van de tussenbeide staat belangrijke informatie, denk 
aan schoolse activiteiten etc. Wij willen u daarom vragen deze 
nieuwsbrief aandachtig te lezen en eventueel noodzakelijke data meteen 

te noteren in uw agenda. Het tweede deel van de tussenbeide bevat 
informatie die de school toegestuurd krijgt van bijvoorbeeld: het 

Kunstencentrum, Type4fun, Gemeente Waalwijk et cetera. Wij wensen u 
veel leesplezier toe.  
 

Belangrijk om mee te nemen uit deze Tussenbeide: 
 uitnodiging SEO gesprek 

 data decemberfeesten 
 

SEO gesprekken 
Afgelopen maandag heeft u via Parro een uitnodiging ontvangen voor de 
komende oudergesprekken, die plaatsvinden in week 45. Dit SEO gesprek is een 

een tien-minuten gesprek met de leerkracht, waarbij de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw zoon/dochter centraal staat. Wij willen u vriendelijk 

verzoeken te reageren voor maandag 29 oktober.  
 
Vervanging juffrouw Muriel 

Juffrouw Muriel is in de herfstvakantie geopereerd aan haar knie en kijkt terug 
op een geslaagde operatie. Het herstelproces kan nu gaan beginnen. Juffrouw 

Jenniffer neemt groep 6 waar op maandag, dinsdag en enkele woensdagen. We 
wensen juffrouw Muriel veel sterkte en een spoedig herstel toe. 
 

Zwangerschapsverlof juffrouw Tilly 
In december verwacht juffrouw Tilly haar tweede kindje. Op dinsdag 6 november 

is haar laatste dag in groep 5 en op vrijdag 9 november haar laatste dag in groep 
4. Vanaf 10 november gaat ze genieten van het verlof. We zijn druk doende met 
het zoeken naar vervanging. Zodra dit bekend is, worden de ouders van groep 4 

en 5 direct op de hoogte gebracht.  
 

Decemberfeesten 
Graag willen wij u tijdig op de hoogte stellen van de volgende activiteiten. 
 

Woensdag 5 december: Viering van de verjaardag van Sint Nicolaas. 
Op deze dag hopen we dat de Sint zijn verjaardag viert met onze leerlingen. 

Hij viert zijn verjaardag in de groepen 1 t/m 4. In de andere groepen legt hij een 
bliksembezoek af. Voor de groepen 5 t/m 8 houden we het traditionele 
surprisefeest. Zodra Sint in Nederland komt 

wordt er in deze groepen geloot voor wie uw 
kind de surprise mag maken. U ontvangt 

nadere informatie per brief. Belangrijk is dat 
de surprise op maandag 3 december 
ingeleverd dient te worden. 

Let op: Op deze dag mag er tussen 8 uur 
en 8.30 uur niet geparkeerd worden 

voor het schoolgebouw. Wilt u hier 
rekening mee houden als u uw kind 
naar school brengt. 
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Op donderdag 6 december starten de lessen om 9.00 uur, we hebben dan een 
verlengde inloop. Uiteraard mag uw zoon/dochter ook gewoon op de normale tijd 

naar school komen en is de deur vanaf 8.20 uur geopend.   
 
Donderdag 20 december: Kerstfeest op school.  

Er wordt lesgegeven tot 12.00 uur. De kinderen 
zijn 's middags vrij van school. Wij vragen u 

nadrukkelijk, indien nodig, zelf de kinderopvang 
hiervan op de hoogte te stellen. De viering wordt 
ook dit jaar weer gehouden in de St. Antoniuskerk. 

Wij verwachten de kinderen voor 17.00u in de 
kerk. Ouders en familieleden zijn van harte 

welkom. Dit jaar zal er ook samenzang zijn. Zing 
de traditionele kerstliederen gezellig mee. Na de 

viering gaan we te voet in optocht terug naar 
school voor het kerstbuffet en mogen de kinderen 
om 19.00 uur weer in de eigen klas opgehaald 

worden.  
 

Let op: De kinderen komen zelfstandig naar de kerk. Of zij worden door u 
gebracht. Omdat we te voet teruggaan naar school, is het niet handig als de 
kinderen met de fiets naar de kerk komen. We hopen op een sfeervolle viering.  
 

Bevordering zelfstandigheid 

Om de zelfstandigheid van onze kinderen te stimuleren willen wij u vragen om 

uw zoon/dochter vanaf groep 2 al zelfstandig de klas in te laten gaan. De 
kinderen kunnen zelf hun tien-uurtje in de fruitbakken leggen en eventueel hun 

overblijftrommel en beker in de overblijfbakken leggen. Voor gesprekjes met de 
leerkracht kunt u altijd na schooltijd even binnenlopen of een afspraak maken 

via de mail. 

 

Nieuw telefoonnummer? 
Heeft u een nieuw nummer? Wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind of bij 

de directie melden? Dan kunnen wij, als het nodig is, altijd bereiken. 

 

Nieuwe vloeren in groep 1-2 
Zoals u wellicht al eerder heeft gelezen, worden alle klassen voorzien van een 

nieuwe vloer. In de herfstvakantie zijn ze gestart in de kleutergroepen en we zijn 
zeer tevreden met het frisse resultaat. Later wordt dit doorgezet naar de andere 

groepen.    
 
Herfstwandeling 

Op donderdag 1 november gaan de groepen 1 t/m 3 een herfstwandeling maken 
onder begeleiding van leerkrachten en hulpouders.  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0x4bR3p7eAhXRUlAKHWI2AroQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.maxvandaag.nl%2Fsessies%2Fthemas%2Fnatuur-milieu%2Fzomers-weer-maar-in-de-natuur-is-de-herfst-in-aantocht%2F&psig=AOvVaw0gsbgKXZPEOwl3Z_Qqkiyd&ust=1540458867620002
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Voorleeswedstrijd 
Na de voorrondes, die in de klas zijn gehouden, was het donderdag 11 oktober 

zover. De finale van de voorleeswedstrijd van groep 5 t/m 8 met als 
vertegenwoordigers: 
Duke van Dillen (gr 5), Fay de Hart (gr 6), Julie Hens (gr 7) en Abe Jonkergouw 

(gr 8). Wat hebben deze kanjers het goed gedaan, petje af! 
 

 
 
De winnaar van groep 5/6 is geworden Fay! 

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

Nationale Voorleeswedstrijd.  
Veel succes en vooral veel plezier toegewenst! 

 
 
Terugblik Kinderboekenweek 
We kijken terug op weer een fantastische Kinderboekenweek. De school was 

gezellig versierd en naast het dagelijkse (voor)lezen, hebben er vele activiteiten 
in de klas en de school plaatsgevonden. Zo heeft de bovenbouw een eigen 
vriendenrap gemaakt onder leiding van een echte rapper, Thomas van Vliet. De 

onderbouw heeft mogen genieten van een ware poppenkast voorstelling, onder 
leiding van Frank Peters. Door het thema van de KBW ‘kom erbij’, heeft er in de 

klassen het onderwerp vriendschap centraal gestaan en is er extra aandacht 
besteed aan groepsvorming in de klas. 
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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. 

 
Leerlingenstromen 
Zoals u eerder hebt kunnen vernemen, is er een leerlingenstop. Plaatsing in 2018 

is voltooid. Eveneens voor het kalenderjaar 2019 is de plaatsing en toelating 
bijna afgerond. Voor het kalenderjaar 2020 zijn nog 4 plaatsingen mogelijk. 

 
 

Waalwijk in Dialoog 
Waalwijk in Dialoog 2018 vindt plaats in de week van 2 t/m 11 november.  
Dit heeft als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door 

inzet van de Dialoog. Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt in Waalwijk 
de Week van de Dialoog georganiseerd. 
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. 
 
Ook onze school doet mee met 1 tafelgroep; 8 

leerlingen uit groep 6-7-8. Dit vindt plaats op 
woensdag 7 november om 11.00 uur.  
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 Lees verder… 

 

  

 

 

 
 

 
Jarigen november 
 

2  Evan Hendriksen (2009)   5 
7  Fenna Rutten (2006)   8 

8  Floortje Eijkelkamp (2009)  5 
13  Maxime Trommelen (2013)  2A 

14  Huub van Heesch (2008)  6 
17  Teun van 't Westeinde (2010)  5 
19  Kaien Frodyma (2006)   8 

20  Amber Funke (2013)   1B 
20  Maarten Funke (2013)   1B 

22  Roar Jansen (2012)   2B 
22  Aaf Keetels (2011)   3 
23  Koen Agterberg (2010)   5 

29  Jesse Kleijsen (2008)   7 
 

 



[Geef tekst op] 
 

25 oktober 2018 

Jaargang 14, nummer 3 
Schooljaar 2018-2019 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 
 

Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 29 november 2018 


