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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 

 

12 april Vormsel  

13 april Start verkeersweek 

16 april  Theorie verkeersexamen groep 7 

19 april Communie  

21 april Eindtoets CITO groep 8 

22 april Eindtoets CITO groep 8 

23 april Eindtoets CITO groep 8 

24 april Koningsspelen 
Continurooster 8.30-14.30 uur 

27 april  
t/m 8 mei 

Meivakantie 

4 mei Juffrouw Tilly jarig 

11 mei Juffrouw Petra jarig 

Uitslag eindtoets CITO groep 8 in deze week 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 

 
10-04 Boris van Boxtel 7 

10-04 Florian Elbersen 5 
10-04 Hjalmar Sars 1B 

12-04 Floor Aerts 5 
16-04 Elke van Hulten 6 
19-04 Max de Jong 6 

20-04 Fenna Marijnissen 2A 
24-04 Giacomo Tessore 2A 

25-04 Nox Vesters 1A 
27-04 Wes Donker 2A 
28-04 Sep van der Linden 1B 

01-05 Merel Marijnissen 4 
02-05 Wessel de Munnik 4 

03-05 Maudy van Uitert 6 
04-05 Emma van Alphen 5 
04-05 Esmée Oudshoorn 3 

06-05 Marieke Biemans 8 
06-05 Siem van Es 8 

07-05 Kelsey van der Mierden 7 
07-05 Thijn Michaël 3 
08-05 Floor Vesters 7 

08-05 Mieke van Boekhout 2B 
08-05 Silke van Gestel 6 

09-05 Olivier de Groot 5 
11-05 Fabienne van Halder 6 
11-05 Tijmen Vugts 5 
 

 
 

Stagiaires Overlaat 
Vanaf maandag a.s. tot aan de meivakantie komen 4 leerlingen van de Overlaat 

voor een snuffelstage bij ons op school. Twee weken lang zijn zij iedere dag 
aanwezig. Zij zullen verschillende groepen gaan ondersteunen bij activiteiten, 
zoals het lezen, de verkeersweek, de Koningsspelen etc. Wij, maar vooral de 

kinderen, zijn altijd weer erg blij met deze extra handen in de klas.  
 

   
 
Oproep kleuters 

Tijdens het buiten spelen vinden de kleuters het heerlijk om met kussens te 
spelen. Aangezien de oude kussens nogal versleten zijn, zijn wij opzoek naar 

nieuwe (tuinstoel)kussens en/of dekens. Heeft u deze nog thuis en wordt er niets 
meer mee gedaan? Onze kleuters zouden er heel erg blij mee zijn.  
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Koningsspelen 
Op vrijdag 24 april zijn er Koningsspelen voor alle kinderen van de Meerdijk. Het 

is de bedoeling dat de kinderen deze dag sportieve, maar vooral lekker zittende 
kleding (eventueel in het oranje) aantrekken. Deze dag is het continurooster, dus 
naast fruit en drinken willen wij iedereen vragen ook een lunchpakketje mee te 

nemen. Omdat de kinderen de hele dag in beweging zijn en het wellicht warm 
weer kan worden, mag uw zoon/dochter ook extra drinken meenemen. Graag 

alles duidelijk voorzien van naam.  
 
Om deze dag te laten slagen, hebben we wel ouderhulp nodig. Vindt u het leuk 

om op 24 april mee te helpen, maar heeft u zich nog niet opgegeven? Stuur dan 
een mailtje naar tpijnenburg@meerdijk.nl  

 
Het lied voor de Koningsspelen is bekend! Het 
nummer van Kinderen voor Kinderen heet 

Energie! Bekijk het nummer op YouTube en 
oefen thuis samen met uw zoon/dochter, 

want tijdens Koningsspelen gaan we met de 
hele school dansen op dit nummer als aftrap 

van de spelen. We hopen op een gezellige en 
sportieve dag!  
 

 
 

Kanjertraining 
Wat fijn dat de ouderavond voor de Kanjertraining zo druk bezocht is. De 
leerkrachten zijn in de klassen bezig om het geleerde van de training in de 

praktijk te brengen. Zo zijn er verschillende werkvormen die bijdragen aan een 
goed klassenklimaat. Wellicht heeft  uw zoon/dochter al verteld over motor en 

benzinepomp? Hierbij volgt de uitleg over deze werkvorm.   
 

 
 
 

 

 

mailto:tpijnenburg@meerdijk.nl
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Verkeersweek 

De verkeersweek is van maandag 13 t/m vrijdag 17 april. Deze 
week staan er voor elke groep leuke activiteiten gepland. In uw 

mailbox heeft u de informatie ontvangen. Hieronder ziet u 
nogmaals het overzicht. Kijk goed wanneer uw zoon/dochter op 
de fiets naar school moet komen. We hopen op mooi weer en 

een leerzame verkeersweek.  
 

Datum Groep Tijdstip Project Begeleiding 

door: 

Maandag 

13 april  

 Streetwise 

1 en 2 

3 en 4 

5 en 6 

7 en 8  

’s morgens 

 

Toet toet 

Blik en Klik 

Hallo auto 

Trapvaardig * 

 

ANWB 

 8 ‘s morgens workshop     

bandenplakken 

 

Fietsenmaker 

 

 5 t/m 

8 

‘s middags Fietskeuring * 

 

Dinsdag 

14 april 

3 en 4  ’s morgens -Fietsparcours veldje 

achter school * 

- Fietskeuring *  

Groepsleerkracht 

met hulp van 

ouders 

1 en 2  ‘s middags -Fietsparcours 

speelplaats kleuters * 

 

Groepsleerkracht 

 

Donderdag 

16 april 

7 ‘s morgens Theoretisch 

verkeersexamen  

 

Groepsleerkracht 

 

* Kinderen nemen hun fietsen mee. 
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Update ontwikkelingen 

Meerdijk werkt hard aan vele ontwikkelingen. Zo heeft u kennis kunnen maken 
met de opzet van de Kanjertraining tijdens de ouderavond van 26 maart jl. 
Maar we breiden onze bagage t.a.v. didactische structuren uit, die we inzetten 

ten behoeve van coöperatief leren en meervoudige intelligentie. 
Zo vertelt uw kind misschien over een structuur (spelletje) dat “Hoeken” heet of 

“Formaties”. 
Voortdurend willen we ons onderwijs boeiend houden en betekenisvol met als 
basis de kernwaarden: samenwerking, kwaliteit, autonomie, creativiteit en 

respect.  
Dit jaar zijn we gestart met de nieuwe methode: Wereld in Getallen voor het 

rekenonderwijs. We zijn erg tevreden over de nieuwe impulsen, die we krijgen. 
De meeste kinderen vinden rekenen leuk. De methode draagt haar steentje bij. 
Onze oude methode had nauwelijks digitaal lesmateriaal. Gelukkig voorziet deze 

methode hier wel in en hopen we dat de methode zich nog jaren blijft 
vernieuwen.  

Ongetwijfeld zult u gemerkt hebben, dat we experimenteren met de lessen 
Engels. Het onderdompelen in de Engelse taal is een mooie voorloper tot het 
gestructureerd aanbieden van lessen Engels in de groepen 1 tot en met 8. 

Wij zijn heel kritisch op de verhouding investering tijd en opbrengst. Maar het 
allerbelangrijkste is natuurlijk de motivatie. Als een leerling zegt: “Engels leren 

met deze methode is leuk”, dan is dat erg overtuigend. De mening van elke 
leerling doet ertoe! 

 
 
 

Daarnaast proberen we de kwaliteit van ons onderwijs in beeld te brengen en 
werken we aan kwaliteitszorg. Een van de middelen om de kwaliteitszorg te 
monitoren is het uitzetten van vragenlijsten naar leerlingen, 

ouder(s)/verzorger(s), personeelsleden en derden. Zo hebben we de leerling 
tevredenheidspeiling afgenomen, waarvan u al heeft vernomen dat de leerlingen 

erg tevreden zijn over het pedagogisch klimaat en de pedagogische tact en 
kanttekeningen plaatsen bij de wachttijd, die ze ervaren als ze hulp nodig 
hebben. Met de laatste opmerking bevragen we ons onderwijs dat we ingericht 

hebben met het lesgeven op drie niveaus. 
We hopen dat als u gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen hieraan weer wilt 

meewerken.  
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De vragenlijsten behoren tot het 

systeem van Parnassys en zullen 
geen problemen opleveren m.b.t. 

wachtwoorden, ontvangen 
uitnodigingen etc. 
Dit was wel het geval met de 

vragenlijst m.b.t. het 
continurooster. Dit is geen 

standaard vragenlijst, maar wordt 
wel middels Parnassys uitgezet. 
Dat leverde toch wat problemen 

op met niet herkenbare e-
mailadressen, opvragen van 

wachtwoorden. Als we een vragenlijst uitzetten, hopen we op een probleemloze 
procedure. Wij zullen onze administratie van tevoren grondig controleren. 
 

 
 

Meerdijk is volop in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Zo werken we met 
deskundigen aan meer naamsbekendheid. Meerdijk is te weinig bekend bij 

ouder(s), verzorger(s) die een school zoeken voor hun kinderen. De opbrengsten 
zijn hoog. Het onderwijsconcept is ambitieus, innovatief en richt zich op 
mogelijkheden en talenten. We hebben geen naschoolse opvang en we hebben 

geen sprankelend gebouw met de nieuwste digitale toepassingsmogelijkheden. 
Maar we zijn betrouwbaar, stabiel, ambitieus, innovatief, visionair, 

vooruitstrevend, staan met twee benen op de grond, bieden alle leerlingen 
kansen, denken in mogelijkheden, hebben een pedagogisch klimaat waarin 
kinderen zich veilig voelen, doen wat ertoe doet en alle kinderen tellen mee! 

Met deze informatie werken we aan flyers, affiches, vernieuwing logo en willen 
we dat de digitale wereld Meerdijk helpt om de fantastische school te blijven in 

Waalwijk Zuid. En Meerdijk de school blijft en wordt voor uw kind en het kind dat 
morgen de deurbel laat rinkelen en vraagt of er nog een plaatsje is. 

 

Binnenkort: Meerdijk en Facebook. 
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Lees verder… 

 
WSC vriendinnendag 

Ben je 6 t/m 14 jaar oud en wil je kennis maken met meidenvoetbal? Kom dan 
naar de 2e editie van de WSC vriendinnendag, jij en je vriendinnen zijn allen van 
harte welkom! 

Deelname is gratis en je krijgt een mooi aandenken aan deze leuke dag. 
Aanmelden kan via: wscvriendinnendag@hotmail.com. 
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Jeugdlintje 

De gemeente Waalwijk wil graag kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in het 
zonnetje zetten voor een bijzondere prestatie. Kinderen zetten zich soms 

vrijwillig in voor anderen, voor Waalwijk of leveren een bijzondere prestatie. 
Deze kinderen zijn uitblinkers in onze gemeente. Daarvoor bestaat het 
Jeugdlintje. Wilt u meer informatie en/of iemand opgeven? Op 

www.waalwijk.nl/jeugdlintje kunt u de volledige flyer en het voordrachtformulier 
ook downloaden. 

 

 
 

http://www.waalwijk.nl/jeugdlintje
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Dag allemaal! 
 
 

 
 

 

Volgende tussenbeide: 13 mei 2015 


