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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 

25 april Koningsspelen 

Alle kinderen de middag vrij 
12.00 uur start meivakantie  

28 april  
t/m 9 mei 

Meivakantie 

4 mei Juffrouw Tilly jarig 

11 mei  Juffrouw Petra jarig 

12 mei  Luizencontrole 

14 mei Schoolverlaterskamp 

Meneer Frank jarig 

15 mei  Schoolverlaterskamp 

16 mei  Schoolverlaterskamp 
Alle kinderen de middag vrij 

17 mei Juffrouw Marie-Antoinette jarig 

20 mei Juffrouw Kim jarig 

21 mei Avondvierdaagse 

22 mei Avondvierdaagse 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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


[Geef tekst op] 
 

24 april 2014 
Jaargang 9, nummer 11 
Schooljaar 2013-2014 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

23 mei Avondvierdaagse 
Conferentiedag 

Alle kinderen vrij 

24 mei  Avondvierdaagse 

29 mei Hemelvaart 
Alle kinderen vrij 

30 mei  Hemelvaart  
Alle kinderen vrij 

 

 
Jarigen 

 
27-04 Wes Donker 1A     
01-05 Merel Marijnissen 3 

02-05 Wessel de Munnik 3 
03-05 Maudy van Uitert 5 

04-05 Emma van Alphen 4 
04-05 Esmée Oudshoorn 2A 
06-05 Marieke Biemans 7 

06-05 Siem van Es 7 
07-05 Kelsey van der Mierden 6  

07-05 Thijn Michaël 2B 
08-05 Floor Vesters 6 
08-05 Mieke van Boekhout 1B 

08-05 Silke van Gestel 5 
09-05 Eva Kolsteren 8 

09-05 Olivier de Groot 4 
11-05 Fabienne van Halder 5 

11-05 Tijmen Vugts 4 
15-05 Lars Gubbels 8 
16-05 Alec van Boxtel 4 

16-05 Bodil Sars 6 
22-05 Christian de Roij 4 

22-05 Freek Bracke 6 
27-05 Marit Labout 6 

 27-05 Yasmijn Fokke 5 

 
 

Verkeersexamen  
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd  

voor het verkeersexamen. Chapeau! 
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Eerste H. Communie 

Dit jaar vindt de Communie plaats op zondag 18 mei 
2014 om 11.30 uur in de St. Clemenskerk in 

Waalwijk.  
Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de 
communie ontmoet je Jezus zelf en word je 

tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap. Om 
de communie te mogen ontvangen moet je eerst zijn 

gedoopt. De meeste kinderen worden gedoopt als ze 
een baby zijn en doen hun eerste heilige communie als 
ze zeven of acht jaar zijn. 

Wij wensen onze communicanten een fijne dag! 
 

RKC Cruyff Courts 
Het meisjesvoetbalteam uit groep 8 is met het Cruyff Courts van RKC door naar 
de halve finale. Wat een geweldige prestatie. De halve finale vindt plaats op 

woensdagmiddag 14 mei in Roosendaal. Zet ‘m op dames! 

 
 

Schoolverlaterkamp  
Het is bijna zover. Van woensdag 14 mei tot en met vrijdag 16 mei gaat groep 8 

op kamp. Door middel van een puzzelfietstocht gaan de kinderen naar 
kampeerboerderij Het Moertje om er een 
onvergetelijke tijd van te maken. Naast meneer 

Paul gaan ook juffr. Lindy en juffr. Tilly mee op 
kamp. Ouders van de kinderen uit deze klassen 

horen binnenkort welke leerkracht groep 1/2A 
en groep 7 tijdens het kamp overneemt. Verder 
gaan de stagiaires juffr. Elisa en juffr. Lieke 

mee.  
Tijdens het kamp zorgen juffr. Jeanne, juffr. Nel 

en juffr. Mariëlle voor het eten.  
Wij hebben er zin in!! Jullie ook?  
De kampleiding 
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Schoolreisje 

Beste ouders van de kinderen van 
de Meerdijkschool, 

Hierbij nogmaals de informatie 
over het schoolreisje, verdere 
informatie over het schoolreisje 

ontvangt U direct na de 
meivakantie. Denkt U er alvast 

aan eventuele naschoolse 
opvang voor uw kinderen op 26 
mei a.s. af te zeggen?  

 
Binnenkort staat ons twee-jaarlijks schoolreisje weer op de planning!!  

De schoolreiscommissie is druk bezig met het uitwerken van deze leuke dag! Het 
zat echter even tegen met het invullen, beslissen en vastleggen van de dag, 
vandaar dat wij U berichten dat het schoolreisje niet, zoals vermeld staat in de 

jaarkalender van school, op donderdag 5 juni plaats zal vinden, maar dat we op 
reis gaan op maandag 26 mei a.s.! Dus verander deze datum in Uw agenda!! 

We gaan met alle groepen wederom naar Toverland in Sevenum. Het park is dit 
jaar uitgebreid met enkele nieuwe attracties en veel kinderen hadden 

aangegeven er heel graag nog eens terug te gaan na het zeer geslaagde 
schoolreisje van twee jaar geleden!  
De dag start zoals gebruikelijk om 8:30 uur op school en de bussen vertrekken 

om 9:00 uur. Om 16:00 uur vertrekken we weer uit Sevenum en verwachten we 
dat iedereen tussen 17:00 uur en 17:30 uur weer terug is op school. De 

begeleiding van deze dag zal in eerste instantie worden ingevuld met 
leerkrachten, stagiaires en klassenouders. U ontvangt ruim vóór 26 mei van ons 
nog een schrijven met alle verdere benodigde informatie voor deze dag. Tevens 

vragen wij om een eigen bijdrage van de ouders. 
Wij hebben er al veel zin in en we denken de kinderen ook! We gaan er weer een 

leuke dag van maken! 
Voor vragen, opmerkingen en andere zaken kunt U zich wenden tot één van de 
leerkrachten of ouders van de commissie! 

 
Het juiste rekeningnummer 

Eerder deze week ontving U van ons een bericht met het verzoek een eigen 
bijdrage over te maken i.v.m. het schoolreisje naar Toverland!! 
Helaas staat er een onvolledig rekeningnummer in die brief vermeld, waarvoor 

onze excuses! 
Hieronder treft U de juiste betaalgegevens aan: 

Graag ontvangt de Ouderraad 14 euro, per kind, op rekeningnummer 
NL95INGB0005459022 t.n.v. Katholieke Oudervereniging Meerdijk, o.v.v. 
“Schoolreis 2014, de naam van uw kind(eren) en de betreffende groep(en)”, 

uiterlijk dinsdag 22 april a.s. 
Voor vragen hierover of andere zaken aangaande het schoolreisje, kunt U zich 

wenden tot één van de leerkrachten of ouders van de commissie. 
Alvast bedankt voor Uw bijdrage, 
Met vriendelijke groet, 

Mariëlle van Beijnen (leerkracht groep 6) Ria Dirks (leerkracht groep 3), Mariëlle 
Callenfels (ouder) en Ryka Schoemaker (ouder) 
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Vakantierooster 2014-2015 

Herfstvakantie 20 oktober 24 oktober 2014 1 week 

Kerstvakantie 22 december 02 januari 2015 2 weken 

Voorjaarsvakantie 16 februari 20 februari 2015 1 week 

Meivakantie 27 april 08 mei 2015 2 weken 

Hemelvaart 14 mei 15 mei 2015 2 dagen 

Zomervakantie 20 juli 30 augustus 2015 6 weken 

2de Paasdag 06 april  1 dag 

2de Pinksterdag 25 mei  1 dag 

 
Instroom 

Na de meivakantie starten Krijn van Heesch en Huub van Heesch respectievelijk 
in de groepen 3 en 1-2. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij een 

fijne tijd zullen hebben op Meerdijkschool. 
 
Kernwaarden 

Weet u nog? Leerrijk! heeft 5 kernwaarden geformuleerd t.w.: 
Respect, Kwaliteit, Creativiteit, Autonomie en Samenwerking.  

Dit schooljaar hebben we de kernwaarde Creativiteit onderzocht. 
Zowel de Ouderraad als de Medezeggenschapsraad als de Leerlingenraad als het 
team hebben zich gebogen over de betekenis van het woord creativiteit en de 

verbindingen met het onderwijs op onze school. 
Eén van de ontwikkelingen is het werken aan Cultuur met Kwaliteit (CmK), een 

initiatief van de overheid om cultuureducatie te 
stimuleren. Wij zijn één van de 4 scholen in Waalwijk, 
die als voorloperschool meedoet aan de gemeentelijke 

uitwerking hiervan: “Cultuurloper”. We werken aan het 
integreren van de kunstzinnige vorming aan het 

Boeiend Onderwijs met het accent op Meervoudige 
Intelligentie. Zo kan het zijn, dat uw kind thuiskomt 
met een verhaal over een muzikale rekenles. In school 

hebben we nu boomwhackers en die worden ingezet op 
verschillende manieren en niet alleen voor de muzikale 

vorming. 
 

Oudertevredenheidspeiling 
De vorige keer hebben we verteld over Onderwijstijd & Organisatiebeleid.  
Vandaag richten we ons op: Imago & Schoolontwikkeling.  

Het imago scoort gemiddeld. U beantwoordde een vraag over de algemene 
waardering en een vraag over presentatie. Zie weergave (print screen van dit 

domein);  
 

 
 

 



[Geef tekst op] 
 

24 april 2014 
Jaargang 9, nummer 11 
Schooljaar 2013-2014 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 

De waardering wordt weergegeven in de kleuren: 
Blauw  goed 

Groen  voldoende 
Oranje matig 
Rood  onvoldoende 

De kleur geeft een algemene indicatie. Het gaat erom of we begrijpen wat het 
resultaat betekent voor de school. Zijn er risico’s? Zijn er items waarop we trots 

mogen zijn? 
Wij kijken kritisch naar alle waarderingen. En proberen er verbeterpunten uit te 
halen. Dezelfde vragen zijn ook gesteld aan personeel en inspectie. We willen in 

de toekomst ook de leerlingen deze vragen voorleggen. Het is interessant daar 
waar de waarderingen uit elkaar liggen. 

Met betrekking tot het imago beseffen wij, dat ons imago alle aandacht nodig 
heeft bij u en in Waalwijk. Wij willen gewaardeerd worden om ons 
onderwijskundig concept met ruimte voor alle kinderen. We nemen uit uw 

opmerkingen mee, dat er nog altijd kinderen zijn, die meer aandacht mogen 
hebben.  

Met betrekking tot de Schoolontwikkeling kreeg u 1 vraag. Zie weergave (print 
screen van dit domein) ; 

 
 

 
 

Met 1 vraag over onderwijskundig leiderschap is natuurlijk de schoolontwikkeling 
niet in beeld gebracht. We zijn wel tevreden over uw waardering over de manier 

van communiceren van directie. 
Ondanks de vele groene en blauwe vakjes leggen we ons op om de 
communicatie blijvend te verbeteren. Wij zijn voor snel, accuraat, gepast, 

informatief.  
 

De volgende Tussenbeide laten we u de meest bevraagde domeinen zien nl: 
Zorg en Begeleiding en Communicatie met ouders. 
 

Pesten 
Het pesten op zowel BAO als VO blijft een maatschappelijk probleem. 

Kinderombudsman Marc Dullaert en staatssecretaris Sander Dekker hebben 
samen een wetsvoorstel ingediend om de scholen te verplichten met een 
effectieve anti-pestmethode aan de slag te gaan. De twee hebben een plan van 

aanpak gemaakt tegen pesten, na een aantal zware incidenten in het onderwijs.  
'Een op de tien basisschoolleerlingen wordt gepest. Dat is ontoelaatbaar', aldus 

Dullaert. 'Door scholen te verplichten met een effectieve anti-pestmethode aan 
de slag te gaan, kunnen we pesten terugdringen.' 
Meerdijk koestert niet de illusie dat pesten kan worden uitgeroeid, maar we zijn 

moreel verplicht gezamenlijk ons uiterste best te doen het zo ver mogelijk terug 
te dringen. Duidelijk moet zijn dat pesten onacceptabel is, in elke situatie.' 

Welke stappen wij gaan nemen, zullen we steeds met u communiceren. 
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Groepsnieuws groep 5 
 

 
 
 

Op vrijdag 4 april ging groep 5 van de 

Meerdijk koken. Dit was de afsluiting van het 
project “op tafel”. Er waren verschillende 
groepjes, die allemaal bij iemand thuis wat 

gezonds klaar gingen maken. Eén groepje 
bleef op school. De moeders kwamen ons om 

10.15 uur ophalen en iedereen ging aan de 
slag met verschillende recepten. Bijv. pizza, 
pasta met kip en perziken in roomsaus, 

courgettetortilla, sinaasappelmoes, 
appelflappen en nog veel meer….  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toen wij (Maudy, Silke en Elke) thuis 
aankwamen, gingen we meteen beginnen. 

Eerst moest het vlees gesneden worden, 
daarna de prei gewassen. Er moest ook nog 

peper bij. 
We waren precies op tijd klaar om weer om 
11.15 op school te zijn. 

 
 

 
Marin, Floor en Julian hebben samen kipsaté 

gemaakt. Het was goed gelukt en er zat ook 
nog stokbrood en kroepoek bij.  
We moesten best wel doorwerken om op tijd 

klaar te zijn. 
Toen we op school terug kwamen, was groep 

5 veranderd in een restaurant met echte 
menukaarten. De tafels waren in groepjes 
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gezet en het zag er heel gezellig uit. In het midden stonden een paar tafels 

tegen elkaar en daar werd al het lekkere eten op 
gezet. Het was nu een echt buffet en we 

mochten elke keer eten opscheppen.  

 
 
 

Ook alle moeders en een vader bleven eten. Het 
smaakte heel lekker en bijna alles was op het 
laatst op! En volgens mij hoefde er bijna 

niemand meer thuis te eten… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Koken 

Koken vind ik leuk. Als je iets gemaakt hebt, kun je vragen: Wie vond dit een 
smakelijk gerecht? Koken is niet zo van: je snijdt wat uitjes, je zet ze op het 
vuur en doet ze bij de pasta…Er komt veel meer bij kijken. Het is iets wat je kunt 

doen als je veel tijd hebt. Je kunt koken wat je wilt!   
Silke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Floor, Jaap, Enzo, Lucas, Fleur, Lieke, Dante, Yasmijn, Silke, Fabienne, Djairo, 

Elke, Max, Janne, Julian, Siep, Roos, Quinten, Sem, Diba, Luc, Enzo, Marin, 
Maudy,Maud, Pepijn, Bente, Moheb, Mathijs, Anne, en natuurlijk alle moeders die 

geholpen hebben, bedankt! 
 
Het was geweldig! 
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Groepsnieuws groep 6 

 

 
Mountainbike 
We hebben een mountainbike clinic gehad. We mochten over een wipwap rijden 

en over veel meer. We moesten de houding leren; hoe je moest zitten. En daar 
na moesten we hele scherpen bochten maken. En we leerden hoe je moet 

remmen 
Lonneke 
 

Dodenhoek                                                                                                                                                           
Het was cool dat we in een vrachtauto mochten. De vrachtauto was  
heel hoog. En een vrachtauto is moeilijk te besturen. 
Stan 

 
Mountainbike 

We kregen een mountainbike clinic. Er waren twee groepen: bij de ene groep 
moest  je leren je evenwicht te houden en korte bochten te maken en bij de 
andere groep gingen we een parcours  met jumpjes doen. We kregen allemaal 

een eigen fiets met helm en bij het parcours moest je staan want dan kon je 
beter over de jumpjes er was ook een wipwap .  We hebben er veel van geleerd 

en het was erg leuk. 
Simone en Maud 
 

De opening van de verkeersweek 
Ik vond de verkeersopening superleuk. Het was een leuk toneelstukje; toen der 

politie kwam, en dat meneer Paul en juf Ria aan het basketballen waren was heel 
grappig. Het was ook grappig toen juf Petra en juf Marion door de politie 
opgepakt werden. 

Bo 
 

Dag allemaal! 

 
Volgende tussenbeide: 28 mei 2014 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XboavFJTWPtMrM&tbnid=n-zINMjZCjeUNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_11175018_vlinders-op-gele-tulpen-in-het-voorjaar.html&ei=aygPUqyvKIOgtAah4IDICQ&bvm=bv.50768961,d.Yms&psig=AFQjCNHrHokvsd4Yn_rtxCunyolZ8H0gpw&ust=1376811172340441
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Spetterende zwemactie 

Om sportieve activiteiten bij kinderen extra te stimuleren, organiseert zwembad 
Zidewinde vanaf 1 mei 2014 weer een spetterende zwemactie. Uw zoon/dochter 

heeft vandaag een kortingsbon mee naar huis gekregen. Deze is te gebruiken 
voor het vrijzwemmen in zwembad Zidewinde. In plaats van €2,30 betaalt u 
€1,55. De kortingsbon is geldig tot 31 augustus 2014.  

 
Dineaux Nederland 

Vorige week heeft uw zoon/dochter een brief meegekregen van Dineaux. Deze 
organisatie verzorgt op landelijk niveau sportactiviteiten voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich zelf 

inschrijven. Voor meer informatie neemt u een kijkje op: 
http://www.dineaux.eu/index.php/nl/  

 
Brillenactie 
Het is formidabel. De doos is gevuld met heel veel brillen. 

Dank u wel voor uw bijdrage. 

TU/eXperience Publieksdag 2014 

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zet op zondag 18 mei van 12.00 tot 
17.00 uur haar deuren open voor het grote publiek. De TU/eXperience 

Publieksdag is dé dag waarop je de universiteit  kunt beleven, met vele 
activiteiten voor jong en oud die in het teken staan van ‘Energie, gezondheid en 
slimme mobiliteit’. Deelname is gratis. 

De universiteit staat deze dag in het teken van energie, gezondheid en slimme 
mobiliteit. Een programma voor jong en oud. Kinderen en volwassenen 

ontdekken zelf een wereld vol met technologie.  
Op de website, www.tue.nl/publieksdag vindt u het programmaoverzicht van de 
diverse activiteiten.  

 

 

http://www.dineaux.eu/index.php/nl/
http://www.tue.nl/publieksdag
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Schrijftraining 

Kinderen schrijven op school gedurende de hele 

dag. Ze maken aantekeningen tijdens de les, 

schrijven dictees, werken sommen uit op papier 

en maken huiswerk. Als een kind een slordig of 

onleesbaar handschrift heeft, kan het belemmerd 

worden in het leerproces. Hun energie gaat 

namelijk uit naar het schrijven en minder naar de 

inhoud bv spelling. Zij raken hierdoor 

gedemotiveerd, krijgen pijnklachten en verliezen 

alle plezier in het schrijven. 

 

Wat is het doel van de schrijftraining? 

Het doel kan uiteenlopen van het bewerkstelligen van een leesbaar handschrift 

tot het verminderen van pijnklachten, maar ook het plezier in het schrijven weer 

terug te winnen.  

 

Voor wie? 

De schrijftraining is geschikt voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. 

 

Werkwijze 

Naar aanleiding van de hulpvraag wordt er een grafomotorische test en de B.H.K. 

(Beoordeling Handschrift Kinderen) afgenomen om het schrijfprobleem vast te 

stellen. Tevens wordt er een zorgvuldige observatie uitgevoerd ter beoordeling 

van de schrijfhouding en het meubilair op school. 

Uw kind krijgt wekelijks een half uur individuele schrijfles op school. Dit kan 

tijdens of na schooltijd. De duur van de schrijftraining ligt op een gemiddelde van 

zes weken.  

 

Kosten 

Grafomotorische test, B.H.K., observatie meubilair, evaluatie met ouders en 

leerkracht en 6 individuele schrijflessen  à € 175,-  

 

Heeft u vragen en/of wilt u uw kind aanmelden? 

Neem dan contact op met Angelique Otterspeer van MRT Praktijk Waalwijk via 

06-41267055 of info@mrtpraktijkwaalwijk.nl 

           

mailto:info@mrtpraktijkwaalwijk.nl
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