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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 

14 februari De hele dag school groep 1 t/m 8 

Knappe koppen atelier groep 6/7/8 

18 februari Oudergesprekken groep 1-7 

20 februari Oudergesprekken groep 1-7 

21 februari Alle kinderen de middag vrij 

28 februari Carnaval op school 
Continurooster 

Start voorjaarsvakantie 

3 maart  

t/m 7 maart 

Voorjaarsvakantie 

10 maart In deze week uitslag CITO groep 8 

14 maart Alle kinderen de middag vrij 

 
 

 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 
17-02 Anne Wijtvliet 5  

19-02 Rosalie Bras 1A 
19-02 Sven van Gool 6 
21-02 Isabelle van Nunen 7 

21-02 Timo van der Velden 4 
22-02 Jules de Kock 7 

22-02 Sverre Jansen 3 
23-02 Jaap van Alphen 5 
25-02 Faya Appels 3 

25-02 Fay de Hart 1A 
25-02 Sam van Boxtel 2A 

25-02 Stijn van Veldhoven 1B 
26-02 Siem Donker 3 
02-03 Julian Callenfels 7 

02-03 Phileine Hulscher 3 
03-03 Fleur Boelens 5 

03-03 Gijs van 't Westeinde 1B 
07-03 Anne van Sluisveld 8 

07-03 Pien Vermeulen 4 
10-03 Fleur van den Broek 1B 
12-03 Sjoerd Wittens 8 

12-03 Wouter de Munnik 6 
 

 
 

 
Meerdijk gaat gezond! 
 

In februari was Tom uit groep 1/2A jarig.  
Hij trakteerde een appelbootje met stukjes fruit. 

Alle kinderen hebben heerlijk gesmuld van deze 
gezonde traktatie.  
Goed gedaan Tom! 

Wie volgt? 
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Carnaval  vrijdag  28   februari 
 

Thema: Saome in de wolleke 
(thema is aangepast aan het carnavalsthema van Waalwijk) 

 

Continurooster 8.30u – 14.15u 
Op deze feestelijke dag blijven alle kinderen tijdens de lunchpauze op school. 
Iedereen brengt een aangepast lunchpakketje mee, want de Ouderraad trakteert 
de kinderen tussen de middag op een lekker broodje knakworst. En 

waarschijnlijk heb je niet voldoende hieraan, dus nemen de kinderen zelf nog 
een lekkere boterham mee. 

Ouders van leerlingen die naar de BSO gaan, vergeet niet deze tijdig in te lichten 
over de gewijzigde schooltijd. 
 

Programma: 
8.45u  Installatie van Prins, Prinses en de raad van 11 in de speelzaal. 
De ouder(s), verzorger(s) van de prins, prinses en hun gevolg worden 

uitgenodigd de installatie bij te wonen.  
Hierna gaan de groepen zich voorbereiden op het Kwekconcours. 

 
10.15-11.15u. Kwekconcours met acts en de moppentrommel 
De prins en zijn gevolg houdt zitting in de speelzaal, waar elke groep een 

carnavalesk optreden verzorgt en een leuke mop laat horen. 
 

11.30-12.15u. lunchpauze met broodje knakworst 
Gedurende deze middagpauze zal net als voorgaande jaren Prins Carnaval van 
Waalwijk met zijn gevolg een bezoek brengen aan onze school. 

 
12.15-14.00u. ‘Spellenfestival ‘Minut toe win ut’ 

In elke klas staan ludieke spelletjes opgesteld, waarbij leerlingen kunnen laten 
zien hoe sterk, slim of handig ze zijn.  
En willen ze even het feestgedruis ontvluchten, is er een ‘rusthol’ met activiteiten 

als schminken, kleuren of film kijken.  
De leerlingen hebben een stempelkaart waarmee ze kleine versnaperingen 

kunnen krijgen. 
 
14.00-14.10u. gezamenlijke afsluiting in de speelzaal 

Na afloop gaat iedereen terug naar de eigen klas, pakt zijn spullen en kan de 
vakantie om 14.15u. beginnen. 

 
Om deze dag goed te laten slagen, hebben we veel hulp nodig; zowel op 
woensdag 26 februari om de school te versieren, als op vrijdagmiddag 28 

februari ter assistentie bij de spelletjes. We hopen op veel aanmeldingen!! Graag 
een mailtje naar rdirks@meerdijk.nl of mverharen@meerdijk.nl.  

 
Alvast bedankt en ALAAF.  
De carnavalscommissie 

mailto:rdirks@meerdijk.nl
mailto:mverharen@meerdijk.nl
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Schoolzwemtoernooi vrijdag 7 maart 

 
Vind je zwemfeestjes, discozwemmen en zwemspelletjes ook leuk? Dan vind je 

het vast ook leuk om een keer serieus een wedstrijdje te zwemmen tegen andere 
kinderen. Je hebt altijd prijs: je krijgt een gratis zwemkaartje na afloop van de 
zwemwedstrijd. 

Het inschrijfformulier heb je van school gekregen, dit moet je voor 19 februari 
inleveren. 

 
Het zwemtoernooi is dit jaar op vrijdag 7 maart in. Doe mee en schrijf je 
in! 

 

 
Het belang van sport en bewegen voor alle kinderen (en de ouders) 

Er is door de rijksoverheid een beweegnorm vastgesteld wat goed voor je is om 
dagelijks te doen. Haal jij de norm? 
 

Beweegnorm voor goede gezondheid 

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft aan hoeveel iemand moet bewegen 

voor een goede gezondheid. Dat is: 

 * voor kinderen en jongeren tot 18 jaar dagelijks 1 uur; 

 * voor mensen met overgewicht minimaal 1 uur per dag; 

 * voor volwassenen van 18 jaar en ouder minimaal 5 dagen per week een half 

uur. 

Dit kan door te sporten, maar ook door te wandelen, fietsen of zwemmen. 

Twee mogelijkheden voor de kinderen 

om lekker te bewegen, het 
schoolhandbaltoernooi en het 

schoolzwemtoernooi. In teamverband 
samen winnen of verliezen, gezellig 
toch? 

 

http://www.30minutenbewegen.nl/home-ik-voer-campagne/over-de-campagne/de-beweegnorm.html
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Oudertevredenheidspeiling 

U heeft er verschillende mailtjes en berichten over ontvangen. 
De vragenlijst voor ouders is onderdeel van kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is het 

aansturen van een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te 
voldoen.  
We willen meer van het goede en doen wat werkt. Daarbij is uw mening van 

belang. Ook personeel heeft een vragenlijst ingevuld. En de leerlingen willen wij 
t.z.t. ook een vragenlijst laten invullen. 

 
De uitgezette lijst was tot 14 februari 2014 open en heeft 82 respondenten 
genoteerd. We hebben binnen ons bestand 137 gezinnen met 269 accounts. Het 

aanleveren van de lijst leverde wel technische problemen en logistieke 
problemen op. 

Het was de eerste keer, dat we via ons nieuwe administratiesysteem ParnasSys, 
de vragenlijst uitgezet hebben. Sommige ouders hadden geen mogelijkheid om 
in te loggen, sommige wachtwoorden/codes werkten niet, er waren teveel 

accounts actief, die niet gefilterd werden en nog meer technische probleempjes 
zorgden voor vragen en uiteindelijk het niet invullen van de vragenlijst. Maar we 

zijn blij met de 82 respondenten. 

Hartelijk dank! 
Zodra wij informatie hebben, die wij met u kunnen delen, zullen wij u berichten. 

 
 
 

Passend Onderwijs 
Wat is passend onderwijs? 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier 
onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een 

vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het 
speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen 

nog steeds naar het speciaal onderwijs. 
De Wet passend onderwijs gaat in op 1 augustus 2014 . Scholen hebben 
zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een 

goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra 
ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het 

speciaal onderwijs. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is overleg met 
de ouders over wat een goede passende school voor hun kind is. Ook moet de 
school echt goed kijken naar wat een leerling nodig heeft en eerst proberen dit 

zelf voor elkaar te krijgen. 
 

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, 
vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. 
De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de 

ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 
Basisschool Meerdijk maakt deel uit van samenwerkingsverband PO 30-10. 

PO30-10 bestaat uit de schoolbesturen uit de gemeente Aalburg, Heusden, Loon 
op Zand en Waalwijk.  
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Extra ondersteuning 
In de praktijk gaat het dan vooral over die leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichamelijke of 

verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een 
leerstoornis. 

 
 

En het rugzakje? 

Tot 1 augustus 2014 kan het Rugzakje nog worden 
aangevraagd. Daarna vervalt deze regeling.  

Rugzakje vervalt 
Met de komst van passend onderwijs vervalt de 
landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en 

leerlinggebonden financiering (LGF). Hierdoor verandert 
de geldigheid van de huidige indicaties. Op de 

beschikking van de Commissie van Indicatiestelling 
(CvI) staat tot wanneer de indicatie geldig is. 

Zorgplicht 
Vanaf 1 augustus 2014  hebben scholen een zorgplicht. 
Dat betekent dat zij voor alle kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben een passend 
onderwijsprogramma en begeleiding moeten bieden. Het samenwerkingsverband 

coördineert. Meerdijk blijft zich inzetten voor alle kinderen. Alle kinderen tellen 
mee! 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Zeg het voort! 

Wij ontmoeten graag de nieuwe gezinnen persoonlijk. 
Een Open Dag is voor ons in het verleden geen vruchtbare actie gebleken. 
Daarom: een ontmoeting met de school door middel van een rondleiding, waar 

de werkelijke lespraktijk bekeken kan worden, waarbij de sfeer van alledag 
geproefd kan worden en 100% aandacht voor u en uw kind! 

Willen we een school blijven met 2 kleuterklassen en aparte klassen 3 tot en met 
8 dan moeten we een leerlingenaantal van 200 leerlingen blijven houden. 
Klassen van gemiddeld 25 leerlingen is de norm. 

Helpt u mee? 
We geven uw kind een flyer mee. Wilt u die een mooi plekje geven? 

 
Het aanmeldingsformulier is te downloaden www.meerdijk.nl of af te halen bij 
directie Meerdijk. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.meerdijk.nl/
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CITO EINDTOETS 
Het zit er weer op. 

Onze 28 leerlingen uit groep 8 hebben zich drie dagen  gebogen over vele 
vragen. En nu is het wachten op de uitslag. De kinderen scoren tussen 500 en 
550 punten. Het belangrijkste is dat de kinderen op een plaats komen in het VO 

waar ze zich goed voelen. En alle jaren hebben wij hen gevolgd. De uitslag kan 
een bevestiging zijn van wat zij al die jaren al hebben laten zien. 

Waar ben je goed in? Wat wil je heel graag? Welke school past bij jou en jouw 
plannen? Het is een belangrijke stap. Wat wij ondervinden;  
de kinderen komen daar waar ze willen zijn. In kleine stapjes, met grote 

stappen. 
Groep 8, geniet van deze spannende tijd en sluit groep 8 goed af. 

In de volgende maanden word jij voorbereid op het vervolgonderwijs. 
Wat heb je nodig, wat wil je nog uitzoeken? Wij willen jou zo goed mogelijk 
begeleiden op de volgende stap.  

Succes: 
Max, Siem, Aimée, Anouk, Jort, Maud, Simon, Lars, Annelot, Daphne, Teun, 

Manuel,Iris,,Eva, Okke, Kyle, Lieke, Mike, Nimue, Coralie, Jasmijn, Anne Rutten, 
Danique, Anne van Sluisveld, Tycho, Sam, Tijn en  Sjoerd  
 

 
 

 
 
Lentekriebels 

Van 17 maart t/m 21 maart is de ‘Week 
van de Lentekriebels’. Dit is een 

projectweek waarin kinderen les krijgen 
over relationele en seksuele vorming. De 
GGD zorgt voor ondersteunende materialen, 

zodat de leerkrachten de lessen goed 
kunnen verzorgen. Al vanaf jonge leeftijd 

hebben kinderen relaties, ze gaan vriendschappen aan, worden verliefd en doen 
eerste ervaringen op met seksualiteit. Kinderen maken tijdens de 
basisschoolleeftijd een enorme ontwikkeling door. Kinderen hebben recht op 

juiste informatie over relaties en seksualiteit, ze hebben behoefte aan duidelijke 
kaders en hebben zelf ook vragen over seksualiteit. Deze projectweek sluit goed 

aan bij de seksuele ontwikkelingsfasen  van kinderen. Hierbij krijgen kinderen op 
een leeftijdsadequate wijze de juiste kennis aangereikt.  
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OPROEP AAN DOOR OUDERS: 
Wil jij Koningsdag mee helpen organiseren? 

       
 

De afgelopen jaren (behalve vorig jaar) was er een Koninginnedagfeest op het 
veldje aan de Kempenlandlaan, met een vrijmarkt en kinderspelletjes. Vanwege 

andere bezigheden moeten wij (De Kroontjes) helaas stoppen met de organisatie 
en willen we het stokje graag overdragen aan een nieuw groepje organisatoren 
(man en/of vrouw) met de hoop dat dit gezellige kinderfeest kan blijven bestaan.  

 
Koningsdag wordt dit jaar gevierd op zaterdag 26 april. Het organiseren is niet 

heel veel werk; het betekent ongeveer 3 x vergaderen en wat dingen regelen. De 
invulling bepaal je helemaal zelf; het hoeft natuurlijk niet op onze manier. Wat 
wij vooral heel leuk en gezellig vonden, is het samen met elkaar iets organiseren 

en daarnaast natuurlijk het fantastische sfeertje op de middag zelf. Enkele 
Kroontjes zijn trouwens nog steeds beschikbaar als vrijwilliger op 26 april, om te 

helpen bij spelletjes of iets dergelijks. 
 

Vind je het leuk om mee te helpen organiseren? 
Mail je reactie dan naar Margriet, dan brengt zij de geïnteresseerde ouders met 
elkaar in contact. 

Bij voldoende belangstelling houden we binnenkort een informatieavond waarin 
je elkaar ontmoet en we onze kennis overdragen. 

 
Hartelijke groeten van de (ex)Kroontjes: 
Dionne, Marianne, Babette, Marit, Ellen en Margriet (m.heebing@gmail.com) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:m.heebing@gmail.com
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Schoolhandbaltoernooi woensdag 14 mei  

 
Dit jaar is er natuurlijk weer het inmiddels bekende schoolhandbaltoernooi. Onze 

school is hierbij altijd zeer ruim vertegenwoordigd. Vorig jaar hebben maar liefst 
11 teams ingeschreven!! 
Dit jaar willen we graag weer vele kinderen een middagje laten kennismaken 

met de handbalsport.  
Alle kinderen van groep 3-8 hebben een inschrijfformulier meegekregen. Dit 

formulier kun je nog tot 19 februari inleveren bij je juf of meester. 
Hierbij nog een keer het inschrijfformulier, mocht je deze kwijt zijn geraakt.  
 

Print ‘m uit, vul ‘m in en doe mee!! 
 

 

Schoolhandbaltoernooi  
Red Rag Tachos 
 

 
Inschrijfformulier voor de kinderen van groep 3 t/m 8! 

 
 

Ik, ……………………………………………………………..,  j/m,  
 
leerling van groep ……… van Basisschool Meerdijk, doe mee aan het 

schoolhandbaltoernooi van Red Rag Tachos op woensdag 14 mei 2014. 
Het is wederom op de voetbalvelden van Neo ’25 (t.o. Sporthal De Slagen) 

 
Het toernooi start om 13.00 en duurt tot ongeveer 19.00 uur. Aansluitend vind 
de prijsuitreiking plaats. 

 
 

O    ja, ik, …………………………………………………(ouder/verzorger)  geef me op als 
begeleider. 
O   nee, ik kan helaas geen begeleider zijn 

 
 

Email adres……………………….………………… (altijd invullen, ook als u geen begeleider 
kunt zijn) 
 

 
 

Dit briefje inleveren bij je eigen juf of meester.  
 
Inleveren voor  19 februari 2014 

 
 

Doe mee, handbal is leuk voor iedereen! 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Groepsnieuws groep 8 
Judoën bij Asahi! 

Inmiddels hebben de groepen 6 t/m 8 een lessenreeks 
van drie judolessen afgerond en hebben zij heel wat 
houtgrepen en een aantal judo technieken geleerd. De 

eerste les was gelijk een groot succes. De leerlingen 
leerden via allerlei oefeningen en kleine spelletjes de 

eerste kneepjes van de sport. 
Meneer Michel begon elke les met de tradities die horen 
bij het Judo en leerde hen de discipline die daarbij hoort. 

De leerlingen van groep 8 konden dit zeer waarderen en 
hadden veel plezier in de lessen. Zeker de verschillende 

stoeipartijtjes en instructiemomenten leverden hilarische 
en mooie beelden op.  
 

Meneer Michel bedankt! 
 

Groetjes groep 8 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 13 maart 2014 
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Run for KIKA Rotterdam 
 

 
 

Ik ben Fleur, en ik ben 13 jaar. Op  mijn 13e verjaardagsfeestje kreeg ik een 

hersenbloeding. Deze werd veroorzaakt door een hersentumor. Enkele dagen 
later kreeg ik te horen dat ook in mijn beide nieren tumoren zaten. Ondanks dit 
alles wil ik me graag inzetten voor kika en geld ophalen om kanker de wereld uit 

te helpen. Wij gaan 5 of 10 km rennen en geld ophalen voor Stichting Kinderen 
Kankervrij, oftewel  KiKa.  

 
Ons sponsordoel is zoveel mogelijk geld voor kika op te halen. Wilt u Fleur 
helpen? 

U kunt sponseren via: www.runforkika.nl, ga naar locatie Rotterdam , klik op 
sponsor nu, ga voor ‘Sponsor een team’ en selecteer team team Fleur van de 

Werken. 
 
 

Cursus blindtypen 
 

Op woensdag 19 februari 2014 wordt er gestart met een 
cursus blindtypen bij gemeenschapshuis De Ouwe Toren te 
Waalwijk. De lessen worden verzorgd van 13.00 – 14.15 

uur. De cursus is geschikt voor kinderen vanaf groep 7. 
Volwassenen kunnen ook deelnemen aan de cursus. 

 
De cursus bestaat uit het aanleren van het 10-vingersysteem blindtypen, 
basisvaardigheden van Microsoft Word (sneltoetsen),het maken van 

opmaakopdrachten, trainen op vaardigheid en accuratesse en 
examenvoorbereiding. De cursus wordt afgesloten met een examen (evt. gratis 

herexamen). 
 
Tijdens de lessen wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan de werkhouding 

en vingerzetting (ter voorkoming van RSI-klachten), het aanslaan van de toetsen 
met de juiste vingers en het oefenen op snelheid en precisie. De docent zal 

zorgen voor deskundige begeleiding, motivatie en feedback tijdens de lessen. Zo 
nodig vindt er overleg plaats over de vorderingen. Natuurlijk een enorm verschil 
met een online-cursus waarbij er geen persoonlijke begeleiding is!  

 
Waarom is blindtypen een belangrijke vaardigheid? 

http://www.runforkika.nl/
http://www.runforkika.nl/
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- het blindtypen gaat automatisch, waardoor alle aandacht aan de inhoud 
van  

het te typen werk kan worden besteed  
- RSI-klachten worden voorkomen 
- enorme tijdwinst door hoge snelheid en een laag aantal fouten! 

 
De cursus wordt georganiseerd door Instituut Spijksma. Sinds 1978 verzorgen zij 

typelessen op ca. 60 basisscholen in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en 
staan garant voor hoge kwaliteit en service! 
 

In totaal zijn er 12 lesmomenten van 1,25 uur welke wekelijks wordt verzorgd. 
De cursusprijs is € 199,95 (incl. leermiddelen, examen en evt. herexamen) 
 

Inschrijven kan via www.instituut-spijksma.nl   
 
Informatie 

0416-857940  
info@instituut-spijksma.nl   

 
Instituut Spijksma is aangesloten bij het CRKBO en officieel erkend als 
onderwijsinstelling op het gebied van van beroepsonderwijs. 

 
 
 

 

http://www.instituut-spijksma.nl/
mailto:info@instituut-spijksma.nl
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