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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: directiemeerdijk@leerrijk.nl  
Website: www.meerdijk.nl 

 

 

Kalender 

23 april t/m  
4 mei 

Meivakantie 

28 april Juffrouw Naomi jarig 

4 mei Juffrouw Tilly jarig 

7 mei Juffrouw Maaike jarig 

7, 8, 9 mei Kamp groep 8 

10 mei Hemelvaart 

11 mei Juffrouw Petra jarig 

Alle kinderen vrij 

17 mei  Juffrouw Marie-Antoinette jarig 

20 mei Juffrouw Kim jarig 

21 mei  2e Pinksterdag 

 
 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:directiemeerdijk@leerrijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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In onze nieuwsbrief, de tussenbeide, houden we u op de hoogte van schoolse 
zaken. We willen u vragen de tussenbeide dan ook aandachtig te lezen en 

eventuele belangrijke data direct te noteren in de agenda.  
 
 

Wat u zeker mee moet nemen uit deze tussenbeide: 
- Inzamelingsactie voedselbank 

- Datum fotograaf 
- Inschrijven avondvierdaagse 

 

 
Koningsspelen 

Morgen is het zover… De Koningsspelen! De weersvoorspellingen zijn goed. 
Denkt u eraan uw zoon/dochter indien nodig van tevoren in te smeren met 
zonnebrandcrème. Uw kind mag uiteraard ook wat extra’s te drinken mee nemen 

naar school. We kijken uit naar een gezellige, sportieve ochtend! 
 

Schoolverlaterskamp 
Van 7 t/m 9 mei gaat groep 8 op kamp. Dit jaar zal niet alleen het traditionele 

gala weer op de planning staan, maar zullen we ook sportief bezig zijn. Van een 
barbecue tot film, van fietsen tot slagbal en van gala tot voetbal.Het belooft weer 
een gezellig kamp te worden. 

Voedselbank 

 

Faye Schapendonk uit groep 5 gaat haar spreekbeurt doen over de Voedselbank. 

Ze heeft daarbij het initiatief genomen om een inzamelingsactie op school te 
houden, om het goede werk van de Voedselbank te ondersteunen. Deze 

inzamelingsactie is van maandag 7 t/m vrijdag 18 mei. Vrijwilligers van De 
Voedselbank Waalwijk “De Rijglaars” komen een gezellig kraampje opbouwen en 

zullen de verzamelde producten later ophalen en uitdelen aan mensen die dit 
goed kunnen gebruiken. Deze kraam is te vinden in Zomerdijk (Entree van de 
school). Ook zullen we in de klas deze weken aandacht besteden aan het werk 

van de Voedselbank en een bezoek brengen aan de Voedselbank Waalwijk “De 
Rijglaars”. 

Leerlingenstromen 

Voor het komend schooljaar 2018-2019 hanteren de scholen die de 
maximumcapaciteit hebben bereikt een systeem voor het reguleren van de 
leerlingstromen. Ook Meerdijk behoort tot de scholen die het reguleringssysteem 

gaat hanteren omdat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In 
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het schooljaar 2016-2017 en het huidige schooljaar heeft Meerdijk een 

zorgvuldige procedure toegepast om leerlingen wel of niet in te laten stromen. 
Het uitgangspunt dat we elk kind voldoende aandacht willen geven en het 

streven om zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ te verzorgen was en is leidend in 
de aannameprocedure. Omdat er meer aanvragen tot toelating waren dan 
beschikbare plaatsen hebben we een leerlingenstop gehanteerd vanaf groep 4. 

Op dit moment zijn we genoodzaakt de leerlingenstop uit te breiden naar alle 
groepen. 

Het is belangrijk dat we broertjes en zusjes kunnen plaatsen en kinderen die in 
wijk Meerdijk wonen. Vandaar de oproep om tijdig broertjes en zusjes aan 
te melden. Gelieve het aanmeldingsformulier op school op te halen bij 

conciërge of directie. 
 

In de nota ‘Reguleren leerlingenstromen PO Waalwijk’ (opgesteld door Gemeente 
Waalwijk in overleg met de besturen Primair Onderwijs Willem van Oranje, 
Bravoo en Leerrijk wordt gesproken over het reguleringssysteem dat geldt voor 

de scholen: 
Juliana van Stolberg 

Villa Vlinderhof 
Teresia 

Meerdijk 
 
De voorrangsregels/ toetscriteria voor ‘volle scholen’ luiden: 

1 Kinderen met broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin op school hebben 
voorrang bij toelating. 

2 Kinderen wonend in een straal van 750m ( hemelsbreed) van de school hebben 
voorrang bij toelating. 
3 Indien bovenstaande criteria geen uitsluitsel bieden in de volgorde van 

toelating wordt ‘loting’ toegepast. Loting zal betekenen dat aanmeldingen in 
volgorde van tijd zullen worden beoordeeld. 

 
De kleuterklassen 
Op dit moment zitten er 32 en 35 leerlingen in de kleuterklassen. 

De groep 2 leerlingen (23 in totaal) zijn hard op weg om een mooie groep 3 te 
worden in het nieuwe schooljaar. Op woensdag oefenen ze gezamenlijk in het 

lokaal van groep 3 met uitdagend werk.  
De komende groep 2 (nu groep 1) heeft 28 leerlingen. Je ziet ze groeien. 
De jongste kleuters bouwen nog aan hun groep. De komende periode ontvangen 

de kleuterklassen nog een 6 tal kleuters te weten: Dominic, Lennox, Babette, 
Meis, Oliwier en Senn. De startersgroep is dan met 23 leerlingen. 

Dit leidt tot grote groepen in deze laatste weken. 
Met behulp van juf Naomi en juf Elly werken en spelen we niet alleen in het 
klaslokaal, maar wordt er met o.a. vloerpuzzels, vloermozaïek, 

constructiematerialen en andere ontwikkelingsmaterialen op de werkmatten in de 
speelzaal gewerkt.  
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Schoolfotograaf 

Op donderdag 31 mei 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 

Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 30 mei t/m 2 juni. Indien u 

vergeten bent uw zoon of dochter in te schrijven voor de Jeugdavondvierdaagse, 
dan kunt u dat alsnog doen op woensdag 30 mei bij het startbureau van de 

Jeugdavondvierdaagse (terrein van VV WSC aan de Akkerlaan). Voor meer 
informatie kijk op www.avondvierdaagsewaalwijk.org of bel 06-19514237. 

Reserve kleding 
Heeft u thuis nog kleding waar uw zoon/dochter uitgegroeid is en niets meer mee 

doet? De juffen van groep 1/2A en groep 5 zijn daar erg blij mee.  

Nieuwe taalmethode 
Vanaf volgend schooljaar gaan we werken met een nieuwe taalmethode. In de 

klassen worden de methodes Staal en Taal actief uitgeprobeerd. Uiteraard wordt 
de mening van de leerlingen ook in de eindbeslissing meegenomen, zij gaan er 

tenslotte dagelijks mee werken. We houden u op de hoogte! 
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Cruyff Courts 

Het jaarlijkse Cruijff Courts 6 vs 6 kampioenschap is hét internationale 
voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 van basisscholen in Nederland. Dit 

toernooi verbindt alle Cruijff Courts met elkaar. De teams strijden om de titel 
Cruijff Court Kampioen van Nederland en maken kans op het spelen van een 
interland op een Cruijff Court in het buitenland. 

 

 
 

Een ouder uit groep 8 blikt terug op dit toernooi. 
Je hebt weleens van die dagen dan denk je “waarom doen ze geen zaalsport”. Nou dit 

waren 2 woensdagen die wij graag binnen hadden gezeten, maar helaas het jaarlijkse 

Cruijff court toernooi was er weer voor alle kinderen uit groep 7 en 8  uit Waalwijk en 

omgeving. De Meerdijkschool was dit jaar vertegenwoordigd met 4 teams; 1 meisjes 

team en 3 jongens teams. Het ongelooflijke gebeurde op een kletsnatte 28 maart wat 

niemand verwacht had… alle teams haalden de finaledag! Wat een geweldige prestatie. 

Zodoende gingen we met zijn allen proberen om er 4 april een fantastische middag van 

te maken en ik kan je vertellen, het was een middag om van te smullen. Mooie 

wedstrijden, passie, strijd, plezier, respect, lauwe koffie, regen, onweer, zon en veel 

doelpunten waarvan de 1 nog mooier was dan de andere, maar op zo’n dag kan er ook 

maar 1 de winnaar zijn. De meisjes haalden de finale maar gingen strijdend ten onder 

tegen een terechte winnaar waarna de glimlach al snel weer terug te zien was op hun 

gezichten. Om 17:00 uur was het de beurt aan de jongens van groep 8 om hun finale te 

spelen en het was een finale zoals die moet zijn. Alles zat erin totdat er een hele grote 

donkere regenwolk boven het veld kwam, maar die donkere wolk was niet voor Meerdijk 

1 bedoeld, want ze wonnen nipt de finale. Ze mogen nu gaan strijden als winnaar van 

Waalwijk in de kwartfinale tegen andere winnaars op de andere Cruijff court velden in 

Nederland. Deze kwartfinale zal een thuistoernooi worden op hopelijk een zonnige 

woensdagmiddag 16 mei in Waalwijk. We hopen dat u allen komt kijken en Meerdijk 1 

komt aanmoedigen zodat Meerdijk niet alleen bekend is van een wijk in GTST maar ook 

een sportieve school is in Waalwijk waar we met zijn allen ontzettend trots op mogen 

zijn. 
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Lees verder… 
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Jarigen 
 

Mei      groep  
1   Merel Marijnissen (2007)  7 
2   Wessel de Munnik (2007)  7 
4   Emma van Alphen (2006)  8 
4   Xabi Dekkers (2011)   3 
4   Esmée Oudshoorn (2008)  6 
7   Thijn Michaël (2008)   5 
8   Mieke van Boekhout (2009)  5 
8   Liz Trommelen (2012)   2B 
8   Pleun Trommelen (2012)  2B 
9   Olivier de Groot (2006)   8 
11   Giel van Drunen (2013)  1B 
11   Tijmen Vugts (2006)   7 
15   Daniel Hoevenaars (2006)  8 
20  Sam Beerens (2011)   3 
25   Bram Oosterwaal (2010)  4 
27   Oona Vrijhoeven (2010)  4 
28   Bobbi Vesters (2011)   3 
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Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 31 mei 2018 
 


