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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 

19 april Goede Vrijdag 
Om 12.15 uur start de meivakantie 

22 april t/m 3 mei Meivakantie 

4 mei  Juffrouw Tilly jarig 

7 mei  Juffrouw Maaike jarig 

8 mei Luizen pluizen 

8 t/m 10 mei  Kamp groep 8 

11 mei  Juffrouw Petra jarig 

15 mei Sportdag groep 3 t/m groep 8 

17 mei  Juffrouw Marie-Antoinette jarig 

19 mei Eerste Heilige Communie 

20 mei  Juffrouw Kim jarig 

26 mei Eerste Heilige Communie 

30 mei Hemelvaart 

31 mei 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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Wat u zeker mee moet nemen uit deze Tussenbeide: 
 Wie zijn de jeugdarts en schoolverpleegkundige van de GGD 
 Wat betekent de GGD voor u en voor school? 

 Juffrouw Muriel weer terug 
 De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden 
 Hulpouders gevraagd sportdag 

 Data en betekenis Eerste Heilige Communie 
 Inschrijven avondvierdaagse 

 Palmboomactie 
 
Even voorstellen 

Mijn naam is Randy Seelen, en ik werk als Jeugdarts voor de GGD in Waalwijk en 
ben tevens de contactpersoon voor basisschool Meerdijk 

samen met verpleegkundige Monique Verweij. Samen 
dragen wij de zorg voor de kinderen op school en de 
gezinnen in de buurt. Je kan ons benaderen voor alle 

vragen rondom kinderen: opvoedingsvragen, slapen, 
voeding maar ook medische vragen over ziekte, ADHD, autisme, vaccinaties etc. 

Bij bijzonderheden kunnen wij kinderen en gezinnen ondersteunen en eventueel 
verder doorverwijzen voor extra zorg en samen met ouders kinderen 

ondersteunen in gezond opgroeien en ontwikkelen.” 
 
Krentenbaard, waterpokken, rode hond, kinkhoest… 

Waterpokken, krentenbaard, rode hond, kinkhoest en roodvonk zijn ziekten, die 
bij kinderen op jonge leeftijd kunnen voorkomen. Wanneer u één van deze 

ziekten bij uw kind constateert worden wij hiervan graag op de hoogte gebracht. 
Waterpokken en krentenbaard kunnen open wondjes geven. Het advies van de 
GGD is in dat geval: laat de leerling thuis tot de wondjes dicht/ingedroogd zijn. 

Dit advies nemen wij van hen over. Dit betekent in de praktijk, dat uw kind thuis 
blijft tot de wondjes dicht of ingedroogd zijn.  

 
 
 

 
U vermoedt een besmettelijke ziekte? 

Na raadpleging huisarts, licht u de school in over de ziekte, die is geconstateerd 
bij uw zoon/dochter. 
De school overlegt zo nodig met de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. 

De GGD geeft onder andere advies over:  

 Het wel of niet weren van een kind.  

 Maatregelen om verspreiding te beperken.  

 Ouders van andere kinderen te informeren over de ziekte, zodat zij kunnen 
opletten op de verschijnselen.  

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.  
Wanneer de basisschool  op de hoogte is van kinderen met een chronische ziekte 
of afweerstoornis kunnen zij de ouders informeren wanneer er een infectieziekte 

heerst.  
Wanneer er een ongewoon aantal kinderen en/of medewerkers met een bepaalde 

ziekte op de basisschool komen moet dit gemeld worden bij de GGD.  
Voor meer informatie over infectieziekten of lokale GGD gaat u naar www.ggd.nl. 

 

http://www.ggd.nl/
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Na de meivakantie 
Vol trots kunnen wij u vertellen dat juffrouw Muriel na zeker anderhalfjaar weer 

twee volle dagen in groep 6 haar werkzaamheden kan uitvoeren. Een enkele 
woensdag zal juffrouw Jenniffer nog vervangen, maar op de maan- en dinsdagen 
zal zij niet meer bij ons op school aanwezig zijn. Wij danken nu al juffrouw 

Jenniffer voor haar enorme fexibiliteit en inzet en we wensen juffrouw Muriel en 
de kinderen van groep 6 een mooie laatste periode van 9 weken toe. 

 
Terugblik Koningsspelen  
Wij willen alle hulpouders bedanken voor de inzet tijdens de Koningsspelen. 

Mede dankzij uw hulp was het weer een geslaagde dag! 
 

Groep1 t/m 3 blikt terug op deze ochtend.  
Afgelopen vrijdag vierden wij op basisschool Meerdijk de Koningsspelen van 
2019. Om half 9 verzamelde zich een grote oranje wolk op het schoolplein; wat 

zagen de kinderen er feestelijk uit! 
De dag werd afgetrapt met een 

gezamenlijke dans op het liedje de 
'Pasapas' en daarna mochten de 

kinderen naar hun eigen klas, waar 
de juffen uitleg gaven over de 
dag.Het was een beetje fris, maar 

wat een geluk dat het zonnetje 
doorbrak! 

De groepen 1 / 2 en 3 werden 
gemengd en gingen met ouders een 
spelletjescircuit doen. Ze mochten 

koe-melken, verkleden, blikgooien, 
een stokpaardenrace en nog veel 

meer! 
Na afloop werden ze getrakteerd op 
een snoepje en een ijsje en had het 

programma een eigen invulling door de juffen.  
Wat een top-ochtend, mede door door hulp-ouders, dus dank jullie wel! 

 
Groetjes,  
de juffen van groep 1, 2 en 3 

 
Opening thema VAKANTIE bij de kleuters 

Op woensdag 15 mei starten de kleuters met het 
laatste thema van dit schooljaar: VAKANTIE! 
De opening van het thema wordt verzorgd door de 

bibliotheek en ook de ouders van deze klassen zijn van 
harte welkom! 

Om 8.45 start de opening voor groep 1/2 a in de 
speelzaal en aansluitend om 9.30 zal de opening voor 
groep 1/2 b plaatsvinden.  

Hopelijk zien we jullie dan! 
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Avondvierdaagse 

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat uw 
zoon/dochter een informatiebrief heeft gekregen 

over de avondvierdaagse, welke dit jaar plaatsvindt 
van 12 juni t/m 15 juni 2019.                                                                             
Inschrijven verloopt digitaal op 

avondvierdaagsewaalwijk.org. Let op: U kunt 
voorinschrijven t/m 3 mei 2019  

 
 
 
U helpt toch ook mee? 

Het volgende sportevenement is de algemene sportdag op woensdag 15 mei 
voor de groepen 3 t/m 8. Eerder heeft er een oproep voor hulpouders gestaan in 

de Tussenbeide. Helaas heeft dit nog weinig opgeleverd. Daarom nogmaals de 
vraag wie deze ochtend kan begeleiden. Geef u op bij de klassenouder van de 
groep, de leerkracht of stuur een mailtje naar yentlheartlein@leerrijk.nl. Bij 

onvoldoende begeleiding kan basisschool Meerdijk helaas niet meedoen aan deze 
sportieve dag.  

 
 
 

 
 

mailto:yentlheartlein@leerrijk.nl
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Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019  

In oktober 2018 hebben alle ouders de brief inzake vrijwillige Ouderbijdrage 
schooljaar 2018-2019 ontvangen. Deze bijdrage wordt onder meer gebruikt voor 

het organiseren van extra activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, 
Kerst en Carnaval, Pasen, Verkeersweek, Koningsspelen etc. Het merendeel van 
de ouders heeft deze Ouderbijdrage inmiddels voldaan, waarvoor dank. 

Aan de ouders die deze Ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, het verzoek om 
de betaling hiervan alsnog voor eind april 2019 over te maken op IBAN: NL95 

INGB 0005 4590 22 ten name van Katholieke Oudervereniging Meerdijk.  
De ouders van kinderen waarvoor begin mei 2019 nog steeds geen ouderbijdrage 
is ontvangen, krijgen een reminder van de penningmeester via email met het 

verzoek om deze alsnog voor het einde van dit schooljaar te voldoen.  
 

Met dank, Diana de Munnik Penningmeester Ouderraad 

 

Eerste Heilige Communie 

Rond de leeftijd van acht jaar mogen gedoopte kinderen voor het eerst 
deelnemen aan de Maaltijd van de Heer. 

De kinderen in groep vier worden hierop voorbereid in het 
parochiecentrum door de vrijwilligers van de parochie, 

door de diaken en de priesters. 

Voor de ouders worden enkele ouderavonden 

georganiseerd. 

Uiteraard dragen de ouders op de eerste plaats de 

verantwoordelijkheid bij de voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie. Van hen wordt verwacht dat ze hun 
kinderen opvoeden in het geloof, hen thuis leren bidden 

en hen meenemen naar de H. Mis. 

De data waarop in onze parochie de Eerste Heilige Communie wordt gevierd zijn: 
* Zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur in de St.-Antoniuskerk 
* Zondag 26 mei 2019 om 10.00 uur in de  St.-Janskerk  

Wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal 
brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot 

hen: ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we 
herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave 

van God. Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door de communie, 
nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. Bij de Eerste 
Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze 

maaltijd van Jezus Christus.  

Wij wensen alle communicanten een prettige dag toe.  

Anton van Diessen 
Anton is de diaken van onze parochie. Hij viert 5 mei zijn 12,5 jarig jubileum als diaken. 

 



[Geef tekst op] 
 

18 april 2019 
Jaargang 14, nummer 9 
Schooljaar 2018-2019 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Palmboom-actie ‘voor kinderen, door kinderen’  

Al enkele jaren op rij organiseert Ladies’ Circle De Leest 
in december de Kerstwensboom-actie, waarmee we 

cadeauwensen van kinderen van de Voedselbank 
vervullen. Nu de zomervakantie in aantocht is, willen we 
deze kinderen opnieuw een hart onder de riem steken. 

Immers, zij zien veel klasgenootjes vertrekken naar fijne 
vakantiebestemmingen en horen verhalen over de 

bijzondere uitstapjes die ze zullen maken. Maar als je 
opgroeit in een gezin dat het financieel zwaar heeft, zit 
een vakantie aan zee, een verre vliegreis of een 

kampeervakantie in Zuid-Europa er helaas niet in. Dagjes 
dierentuin, de Efteling of een ander pretpark evenmin. 

Om de kinderen van de voedselbank te verrassen 
organiseren wij de Palmboom-actie. Doet u ook mee? 

 
Vakantie-pret-pakket 

Begin juni komt er een vrolijke palmboom-decoratie op school te staan. Met daaraan de 

oproep aan alle leerlingen om leuke vakantiecadeautjes in te leveren. Met al die 

cadeautjes zullen wij mooie vakantie-pret-pakketten samenstellen voor de kinderen van 

de voedselbank.  

Naast de cadeautjes die leerlingen inleveren vullen wij de pakketten ook aan met 

bijvoorbeeld een tegoedbon voor een dagje zwembad. Alle verrassingen worden 

bovendien verzameld in een prachtige strandtas. Op vrijdag 5 juli zullen de vakantie-

pret-pakketten worden uitgedeeld bij de voedselbank. Een leuke verrassing bij de start 

van de zomervakantie! 

 

Zo werkt het: 

• Ladies’ Circle De Leest draagt ideeën aan voor cadeautjes en maakt deze zichtbaar bij 

de palmboom. Denk aan stoepkrijt, een bellenblaasmachine, een voetbal, een 

zomervakantieboek of ander leuk (buiten)speelgoed. Wij houden daarbij rekening met de 

leeftijden van de kinderen van de voedselbank. 

• Leerlingen die een vakantiecadeautje kopen, hoeven deze niet in te pakken. Ze kunnen 

het cadeautje inleveren bij de palmboom. 

• De cadeaus kunnen tot en met vrijdag 21 juni worden ingeleverd. 

• Ladies’ Circle De Leest verzamelt alle cadeautjes en verdeelt deze over de vakantie-

pret-pakketten. Wij zorgen ervoor dat de pakketten via de Voedselbank bij de kinderen 

terechtkomen. 

 

Nog even dit: 

• Iedereen is vrij om het bedrag te bepalen van het cadeau; het gaat vooral om het 

gebaar! Houd s.v.p. wel een maximum aan van € 10,-. 

• Wilt u een steentje bijdragen, maar liever ‘niet te gek’? U kunt natuurlijk ook 1 

cadeautje doneren als gezin. Of samen met enkele vriendjes/vriendinnetjes of met 

de hele klas. 

Met vriendelijke groet, Ladies’  

Circle De Leest  

Ladies’ Circle De Leest is een serviceclub van 16 enthousiaste vrouwen die zich inzetten voor 
ondersteuning van goede doelen. Dat doen we door het inzamelen van geld en door handen-uit-de-
mouwen-activiteiten. Kijk voor meer info op www.lcdeleest.nl 

 

http://lc61.ladiescircle.nl/
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Speellandschap 

Heeft u het ook gezien? Het eerste speeltoestel is geplaatst in het park achter de 

school. De leerlingen zijn zeer blij met dit enorme uitdagende speeltoestel. We 
zijn reuze benieuwd naar de andere speeltoestellen en de inrichting van het 
landschap. 

 
Jarigen 

 
MEI        Groep 
 

1  Merel Marijnissen (2007)   8 
2  Wessel de Munnik (2007)   8 

4  Xabi Dekkers (2011)    4 
4  Esmée Oudshoorn (2008)   7 
7  Thijn Michaël (2008)    6 

8  Mieke van Boekhout (2009)   6 
8  Liz Trommelen (2012)    3 

8  Pleun Trommelen (2012)   3 
11  Giel van Drunen (2013)    2B 
11  Tijmen Vugts (2006)    8 

13  Babette de Ruijter (2014)   1A 
17  Meis Delsman (2014)    1B 

20  Sam Beerens (2011)    4 
25  Bram Oosterwaal (2010)    5 
26  Oliwier Rewa (2014)    1B 

27  Oona Vrijhoeven (2010)    5 
28  Bobbi Vesters (2011)    4 
 

 

Leerlingenstromen 

Wij roepen alle gezinnen op met jonge kinderen tijdig aan te geven wanneer 
broertjes en zusjes 4 jaar worden. U kunt een aanmeldingsformulier afhalen bij 

de school of vragen het formulier digitaal toe te sturen. Het formulier staat niet 
meer op de website. 
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VERKEER- EN PARKEERBELEID MEERDIJKSCHOOL  

De Meerdijkschool is er trots op een BVL-gecertificeerde school te zijn. BVL staat 
voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. BVL biedt basisscholen en gemeenten 

meer  mogelijkheden  om goede verkeerseducatie te geven. Het label is een 
bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De 
leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische 

oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen 
ernaartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of –

verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Het BVL-team, andere BVL- scholen, 
gemeenten, politie, VVN en vele andere particuliere organisaties zorgen voor 
efficiënte ondersteuning.  
 
Hieruit voortgekomen is de : 

 
KISS & RIDE ZONE 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
Waar is de Kiss  & Ride zone? 
De Kiss & Ride zone is de zone tussen de invalideparkeerplaats en de 

taxistandplaats en wordt aangegeven door het bord op de foto en door een gele 
onderbroken streep op de stoep. Dit aan de zijde van de Meerdijkschool. 

 
Wat betekent dit voor u? 
Bij de Kiss & Ride Zone geldt een parkeerverbod. Deze zone is bedoeld om de 

kinderen uit te laten stappen en gedag te zeggen. De kinderen gaan dan 
zelfstandig de school binnen. Het is niet de bedoeling dat hier geparkeerd wordt, 

ook niet bij het ophalen van de kinderen. Door het vrijlaten van deze zone, 
hebben met name de kinderen op de fiets een goed overzicht van de 
verkeerssituatie en ontstaan er geen onveilige situaties.  

 
Met de fiets naar school? 

Kinderen (en ouders/verzorgers) die met de fiets naar school komen verzoeken 
wij om  naast de fiets te lopen op het trottoir en/of op het grasveld voor de 
school en op de speelplaats. Dit i.v.m. de veiligheid van de voetgangers en voor 

alle kinderen bij het binnenkomen en verlaten onze school. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.                                               

Met vriendelijke groet, BVL-commissie Meerdijkschool 
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Lees verder… 
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Zijn de insecten tattoo's van AH. schadelijk  

voor de huid? 
 
Over de tattoo-plakkers zijn zorgen geuit in de 

media. De tattoo-plakkers zijn samengesteld uit  

toxische en synthetische stoffen. Een bezorgde 

blogger schreef op haar pagina uitgebreid over deze 

rage en vroeg zich af of het schadelijk is voor de huid 

van jonge kinderen. Lees meer op: 

 
https://moniquevandervloed.nl/over-de-insecten-tattoos-van-de-albert-heyn/ 

 
 

 

 
 

 
 

Dag allemaal! 
 

 

 
 

Wij wensen iedereen prettige Paasdagen en een zonnige  
meivakantie toe. We starten weer op maandag 6 mei.  

 

Volgende tussenbeide: 29 mei 2019 

https://moniquevandervloed.nl/over-de-insecten-tattoos-van-de-albert-heyn/

