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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 

30 mei Hemelvaart 

31 mei Alle kinderen vrij 

10 juni 2de Pinksterdag: alle kinderen vrij 

11 juni  Schoolfotograaf 

12 t/m 15 juni Avondvierdaagse 

18 juni Wisselmiddag 

19 juni  Rapport II mee 

20 juni  Meerdijkdag 

21 juni Juffrouw Muriël jarig        MEERDIJKUNSTZINNIG 

24 t/m 28 juni Facultatieve oudergesprekken 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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


[Geef tekst op] 
 

29 mei 2019 
Jaargang 14, nummer 10 
Schooljaar 2018-2019 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Wat u zeker mee moet nemen uit deze Tussenbeide: 

 Schoolfotograaf op 11 juni 

 Wisselmiddag 18 juni 
 Tentoonstelling op vrijdag 21 juni, u komt toch ook? 

 Avondvierdaagse 
 Formatie 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 11 juni zal de schoolfotograaf weer op 
bezoek komen. Noteert u deze datum vast in uw 
agenda?! 

Er worden individuele foto’s, groepsfoto’s en foto’s, 
met broertjes/zusjes die ook op school zitten, 

gemaakt.  
De bestelling van de foto’s gaat volledig digitaal, en 

u kunt zelf een keuze maken in wat u afneemt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Melanie en Francien, commissie schoolfotograaf  

 

Wisselmiddag  

Dinsdagmiddag 18 juni vindt de wisselmiddag plaats. Alle kinderen gaan deze 

middag naar de groep waar zij na de zomervakantie heengaan. Zij worden 

ontvangen door de meester/juffrouw (die deze dag werkt) en maken kennis met 

leerstof en gebruiken van het volgende leerjaar.  

Groep 2 leerlingen gaan naar het lokaal van groep 3 en worden ontvangen door 

juffrouw Linda.  

Groep 3 leerlingen gaan naar het lokaal van groep 4 en worden ontvangen door 

juffrouw Tilly.  

Groep 4 leerlingen gaan naar het lokaal van groep 5 en worden ontvangen door 

juffrouw Petra.  

Groep 5 leerlingen gaan naar het lokaal van groep 6 en worden ontvangen door 

juffrouw Mariëlle.  

Groep 6 leerlingen gaan naar het lokaal van groep 7 en worden ontvangen door 

meneer Paul.  

Groep 7 leerlingen gaan naar het lokaal van groep 8 en worden ontvangen door 

juffrouw Marloes.  

Groep 8 leerlingen zijn uitgenodigd op hun school voor Voortgezet Onderwijs.  
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Rapport 2  

Op woensdag 19 juni krijgt uw zoon/dochter het laatste rapport van dit 

schooljaar. De week erna zijn er facultatieve gesprekken. Hiervoor nodigt de 

leerkracht u uit of u kunt zich, indien nodig, van tevoren inschrijven middels een 

inschrijflijst naast de deur van de desbetreffende klas.  

Groep 8 en Route 8 

Wat is er gebeurd? 

Het ministerie van OCW heeft Route 8 en ons laten weten dat de organisatie die de 

grenswaarden van alle toetsaanbieders vaststelt (de Expertgroep Toetsen PO) onjuiste 

waarden heeft gebruikt. Hierdoor is voor een groep leerlingen de toetsscore uit de 

eindtoets vertaald naar een verkeerd toetsadvies. Van de leerlingen die een verkeerd 

toetsadvies hebben gekregen heeft het grootste deel een te hoog advies gekregen, een 

klein deel een te laag advies. De toetsaanbieder is verplicht om de grenswaarden 1-op-1 

over te nemen. 

  

De situatie heeft alleen gevolgen voor een deel van de leerlingen die de ROUTE 8, IEP 

Eindtoets, DIA of AMN Eindtoets hebben gemaakt.  

Juffrouw Marloes heeft iedereen op de hoogte gesteld van de situatie middels de 

informatiebrieven die door Route 8 zijn aangeboden. Voor de leerlingen van Meerdijk 

heeft het geen onoverkomelijke gevolgen gehad. Ouders van kinderen die een verkeerd 

advies hadden ontvangen, zijn zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. We hebben 

samen gekeken wat het voor de leerling betekende. 

 

 

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 Voorinschrijven is inmiddels niet meer mogelijk. Indien u 

vergeten bent in te schrijven, dan kunt u dat alsnog doen op woensdag 12 juni 

bij het startbureau van de Jeugdavondvierdaagse.  
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Meerdijkdag 

Op donderdag 20 juni is de Meerdijkdag. Op deze dag vinden er activiteiten 

plaats in en rondom de school. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze 

dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEERDIJKUNSTZINNIG 

In juni gaan we weer op cultuurtocht. Voor elke groep is er een workshop en in 

de klassen worden er extra kunstzinnige activiteiten aangeboden.  

 

De cultuurweek wordt afgesloten met een mooie en creatieve 

tentoonstelling en wel op vrijdag 21 juni van 11.30 -13.30 uur. 

U komt toch ook? 

 

Ook wordt er bij de tentoonstelling aandacht besteed aan Otay. Orhan Otay is de 

beeldhouwer die de beelden voor school en op de kleuterspeelplaats heeft 

gemaakt en daarnaast, veel andere kunstwerken in Waalwijk. 

Oproep van de kleuterjuffen 

De kleuterjuffen van basisschool Meerdijk zijn op zoek naar kleding in de 

maten 104 / 110 / 116. Het gaat hierbij voornamelijk om lange / korte 

broeken en onderbroeken, maar ook shirts en sokken zijn welkom. 
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Vakanties schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 14 oktober 2019  t/m 18 oktober 2019 

 

Kerstvakantie 23 december 2019  t/m 3 januari 2020 

 

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 

 

‘Mei’vakantie 20 april 2020 t/m 1 mei 2020 

 

Zomervakantie 11 juli t/m 23 augustus 2020 

 

 

Vrije dagen schooljaar 2019-2020 

 

2de Paasdag    maandag 13 april 2020 

Bevrijdingsdag   dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart   donderdag 21 mei 2020 

Dag na Hemelvaart vrijdag 22 mei 2020 

2de Pinksterdag  maandag 1 juni 2020 
 

Formatie 

Het schooljaar loopt langzaamaan ten einde. Dat betekent dat we ons opmaken 

voor het nieuwe jaar.  

Juffrouw Kim (groep 4) is volgend jaar niet meer 

werkzaam op basisschool Meerdijk. Zij heeft een baan 

aanvaard op SBO Het Zilverlicht. We hopen dat zij haar 

carrière succesvol zal voortzetten en met veel plezier 

terug zal denken aan haar tijd op basisschool Meerdijk. 

Hieronder komt juffrouw Kim zelf aan het woord: 

Beste ouder(s),  verzorger(s), 

  
Na 13 jaar met veel plezier op de Meerdijkschool gewerkt te hebben in zowel de 
onder-, midden- en bovenbouw is het nu tijd geworden voor een andere 

uitdaging. 
Deze heb ik gevonden bij SBO Het Zilverlicht, waar ik vanaf komend schooljaar 

werkzaam zal zijn. 
Aangezien dit om de hoek is, zal ik u vast nog wel eens tegenkomen bij en rond 

school. 
Bedankt voor de mooie jaren en de samenwerking. 
  

Groet, Kim van den Bosch 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiH3q6y4b7iAhUEYlAKHbnDCkwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babsoluut.com/c-4250683/juffen-meesters/&psig=AOvVaw0H0EPv3qIAb_hnGsY5IcaQ&ust=1559151300991066
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Juffrouw Irene (groep 5) gaat haar carrière buiten het basisonderwijs 

voortzetten. Wij danken haar voor haar inzet het afgelopen schooljaar en wensen 

ook juf Irene veel succes.  

Door het vertrek van juf Kim en juf Irene is er vacatureruimte ontstaan. Zodra 

voor ons bekend is welke nieuwe leerkrachten we aan ons team mogen gaan 

toevoegen, brengen we u uiteraard op de hoogte.  

De afgelopen periode hebben er verschillende activiteiten 

plaatsgevonden. Op onderstaande pagina’s blikken leerkrachten en/of 
leerlingen daarop terug.  
 

Terugblik kamp groep 8 
We vertrokken woensdagochtend met de fiets naar kampeerboerderij ‘t Moertje 

met een speurtocht. We moesten foto’s maken met alpaca’s en een levende 
piramide. Toen we er eindelijk waren gingen we de spullen uitpakken en naar het 
bos. Daar hebben we levend stratego gedaan. We gingen ook nog de lekkere 

nasi en bami van meneer Rob eten. We hebben samen naar Ajax gekeken en 
hadden daar van allerlei lekkers gegeten. Daarna 

hadden we kampvuur met marshmallows. De dag 
daarna hebben we veel gevoetbald en buitenspellen 
gespeeld en veel voorbereidingen voor het gala. Toen 

hebben we lekker gebarbecued en met afsluiting het 
gala. Na het gala hadden we ook nog een dropping. De 

dag erna waren we doodmoe en gingen we nog lekker 
zwemmen. Toen we op school kwamen hebben we ook 
nog friet gegeten. Toen zat kamp er alweer op het was 

echt een geslaagd kamp. 
Bedankt voor alle hulp op het kamp. 

Lieve groetjes groep 8 !!! 

 

Terugblik sportdag 

Woensdag 15 mei, vond de Sportdag 

van een aantal basisscholen van 

Waalwijk plaatst. De leerlingen van de 

groep 3 t/m 6 gingen sporten op de 

velden van voetbalvereniging WSC en 

de groepen 7 en 8 gingen aan de slag 

met clinics die verspreid waren over 

heel Waalwijk. Met veel motivatie en plezier hebben de leerlingen gesport. Er zijn 

verschillende spelletjes gedaan en er was zelfs een stormbaan! De leerlingen van 

7/8 hebben onder andere getafeltennist, gedanst en gejudood. Het was een 

sportieve dag, op naar volgend jaar!  

Let op: Gevonden voorwerpen, shirts, bidons etc. liggen in een bak in de gang bij 

de teamkamer.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid5sPcoLziAhUMK1AKHVosD04QjRx6BAgBEAU&url=https://hlz.nl/sportdagen/sportdag/&psig=AOvVaw24mutlnI_fDOz9gO4R-I3R&ust=1559065222602667
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De verkeersweek zit er weer op en we kunnen met veel plezier 

terugkijken op een heel geslaagde week! (8 t/m 12 april) 

De actie “Op voeten en Fietsen” is gehouden en we hebben gemerkt 

dat er deze week meer kinderen dan anders lopend of fietsend naar 

school kwamen. Goed om zelf aan het verkeer deel te nemen! 

Door de activiteiten van Streetwise hebben alle groepen verkeersvaardigheden 

bijgeleerd en hebben ze meer geleerd over de remweg van een auto en hun 

eigen deelname aan het verkeer. 

De groepen 1 t/m 4 hebben een circuit gefietst op het schoolplein en achter de 

school, waarbij ze meteen het een en ander konden leren over voorrang, 

verkeersborden, oversteken, etc. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 deden enthousiast mee aan de skateclinic 

en in korte tijd zag je aardig wat vooruitgang in technieken. Leuk om te zien! 

Voor de groepen 7 en 8 was er een fietskeuring. 

Gelukkig werden de meeste fietsen goedgekeurd en konden alle kinderen (na 

eventuele reparaties of vervangende fiets) woensdag 10 april deelnemen aan het 

praktisch verkeersexamen. 

En groep 8 die na de vakantie veilig op weg kon gaan naar hun schoolkamp… 

Al met al hebben we een leerzame en leuke week achter de rug, waarbij het 

weer gelukkig ook meewerkte! 
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Bezoek van het schoenenmuseum 

 

In de klas kwam een mevrouw met koffers en daar 

zaten schoenen en leer in. 

Ze vertelde dat leer van koeien en andere dieren komt. 

Waalwijk is een schoenenstad. 

Het winkelcentrum in Waalwijk heet de Els omdat ze bij 

de schoenen ook een els gebruiken. 

Daarmee maak je gaatjes in de schoenen. 

In Waalwijk is nog meer te zien zoals het theater de 

leest. 

De leest is de vorm van de schoen. 

Ze maken ook nepleer dat veel op echt leer lijkt. 

Vroeger werden veel schoenen gemaakt. 

Het was heel erg leuk en we hebben veel geleerd. 

 

Groeten Roan en Robynn uit groep 3 en 4. 

 

 

 

 

Lees verder… 
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Palmboom-actie: ‘voor kinderen, door kinderen’ 

Ladies’ Circle De Leest vraagt jullie hulp! Graag willen we meer dan 150 kinderen 

van de Voedselbanken in de Langstraat verrassen bij de start van de 

zomervakantie.  

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 niet veel te besteden 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 ook niet…. Daarom organiseert 

Ladies’ Circle De Leest de Palmboom-actie.  

 

Wat kun jij doen? 

Kies een leuk vakantiecadeautje uit! We zijn vooral blij 

met zonnebrand • opblaasbaar speelgoed (nieuw, 

ongebruikt) • strandlaken. Maar als jij een ander leuk 

cadeautje bedenkt, is dat ook welkom!  

 

Tips en ‘spelregels’ 

• je mag zelf het bedrag van het cadeau bepalen; het gaat 

vooral om het gebaar! Houd s.v.p. wel een maximum aan 

van € 10,-. 

• broertje(s) of zusje(s) op school? Je kunt natuurlijk ook 1 cadeautje doneren 

als gezin. Of samen met enkele vriendjes/vriendinnetjes. Of met de hele klas! 

• lever het cadeautje in bij de zomerse decoratie) die, vanaf 3 juni op school 

staat. 

• je hoeft het cadeautje niet in te pakken (zo kunnen de Ladies alles goed 

verdelen) 

• de cadeaus kunnen tot en met vrijdag 14 juni worden ingeleverd.  

 

Ladies’ Circle De Leest verzamelt alle cadeautjes en 

verdeelt deze over de vakantie-pret-pakketten. We 

vullen de pakketten ook aan met onder andere 

cadeaubonnen voor een leuk dagje uit. En natuurlijk 

zorgen we ervoor dat de pakketten via de Voedselbank 

bij de kinderen terechtkomen. Met jouw hulp zorgen 

we voor een superleuke verrassing bij de start van de 

zomervakantie! 
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GO Waalwijk Festival op 25 augustus: sport- en uitmarkt 

 

Op zondag 25 augustus vindt in het centrum van Waalwijk de eerste editie van 

het GO Waalwijk Festival plaats. De feestelijke sport- en uitmarkt vormt de 

aftrap van het nieuwe seizoen; iedereen kan er kennismaken met het 

gevarieerde aanbod dat in de gemeente Waalwijk is te vinden op gebied van 

sport en cultuur. 

 

 

 

Het GO Waalwijk Festival richt zich op een breed publiek, de hele middag is er 

volop te zien en te beleven voor jong en oud. In de stadstuin aan de Hooisteeg is 

een kunstmarkt en tal van culturele en sportorganisaties uit de gemeente 

Waalwijk zullen zich hier presenteren. De programmering van de podia in de 

stadstuin is in handen van Theater De Leest en Stichting Winterdijk 30b. Zij 

geven op de sport- en uitmarkt ieder een voorproefje van de acts die voor het 

nieuwe theaterseizoen zijn geboekt. Ook is er volop aandacht voor lokaal 

muzikaal en cultureel talent, zowel op het podium als in de stands. 
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 Jarigen 

 

JUNI       Groep 

3  Marlise Sombekke (2013)  2B 

4  Rik Aerts (2007)    7 

4  Niek Vermeulen (2007)   8 

6  Yfke Oosterwaal (2013)   2B 

7  Duke van Dillen (2010)   5 

7  Libby van Dillen (2010)   5 

7  Bob van Hilst (2010)   5 

7  Stijn Kempff (2009)   6 

7  Milo van der Meijden (2009)  6 

8  Robin Groeneveld (2013)  2A 

9  Babette Dumoulin (2009)  6 

10  Julie Hens (2008)    7 

11  Jessie de Mulder (2013)   2B 

15  Senn van der Star (2014)  1B 

15  Bo Treffers (2009)   5 

16  Jens Burgerhout (2013)   2A 

19  Ida Boekhout (2013)   2B 

20  Elon Timmer (2014)   1A 

21  Benyamin Waizy (2010)   5 

22  Huib Keetels (2010)   5 

22  Enzo van der Sloot (2013)  2A 

23  Vince van Tuijl (2012)   3 

24  Quinn Toledo (2010)   5 

25  Elin Snoeren (2010)   5 

29  Loek Agterberg (2013)   2B 

30  Melodi Hoevenaars (2011)  3 

30  Stef de Jong (2010)   4 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwo_rB3b7iAhXMIlAKHa8jD-wQjRx6BAgBEAU&url=https://gerda-s-bewerkte-plaatjessite.jouwweb.nl/felicitatie-kind-tiener&psig=AOvVaw0aNPEdoW0SPjvcuSzc50_z&ust=1559150262932182
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Dag allemaal! 

 

 

 
 

Wij wensen alle lopers heel veel wandelplezier bij de avond4daagse.   

 

Volgende tussenbeide: 26 juni 2019 
 


