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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 

 

Jarigen 
FEBRUARI       Groep 

5   Tom Lodewijks    3 
9  Kjersti Carlyon   2A 
12   Bo Brouwers    8 

12   Noah Valentijn de Nood   2B 
17   Anne Wijtvliet    7 

19   Fenne Bergmans    2B 
19   Rosalie Bras    3 
19   Sven van Gool    8 

21   Timo van der Velden   6 
22   Sverre Jansen    4 

23   Jaap van Alphen    7 
23   Quinty Nohar    5 
24   Mette van Tuijl    4 

25   Faya Appels     5 
25   Sam van Boxtel    4 

25   Fay de Hart     3 
25   Stijn van Veldhoven   3 
26   Siem Donker    5 

 
MAART       Groep 

2   Phileine Hulscher    5 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

5 februari Carnavalsviering 

8 februari t/m 

12 februari 

Carnavalsvakantie 

15 februari Adviesgesprekken groep 8 

17 februari Adviesgesprekken groep 8 

24 februari Rapport groep 1 t/m 7 

29 februari Aanmelden VO 

1 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

3 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

 

 
 

Nieuwe kinderen 
In groep 6 verwelkomen wij Livia van Boven. We wensen haar een fijne tijd op 
Basisschool Meerdijk. 

In de kleuterklas zijn in het nieuwe jaar Jim Hens, Lana Kuijpers en Roan van der 
Star gestart. Ook hen wensen we een plezierige tijd toe. 

 
Aanmelden 

Elke dag Open dag! 
Zoals we gewend zijn, ontvangen we nieuwe ouders en kinderen graag 
persoonlijk. Zeg het voort! We hebben door ouders ontworpen affiche in huis en 

willen deze graag verspreiden. Heeft u plaats voor een kleurrijk affiche op uw 
raam van uw huis of weet u een geschikt plekje? De affiches zijn te verkrijgen bij 

de directie.  
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Carnaval 
Morgen is het zover. De school is weer helemaal in sfeer gebracht van het 
verbroederingsfeest Carnaval. Het is van oorsprong een katholiek feest, dat wordt 

gevierd drie dagen voorafgaand 
aan Aswoensdag. Volgens 

de traditie duurt het feest 
van zondag tot dinsdagavond - 
de Vastenavond. Om middernacht vangt 

de vastentijd aan van 40 dagen, 
tot Pasen. 

Op school gaan we zingen, hossen, 
dansen, spelen; het zogenaamde 
Kwekconcours en cake-

zwalkpromenade. 
Het wordt een fantastisch festijn. 

De volgende mededeling heeft u al via e-mail ontvangen: 
 

Om het carnavalsfeest vrijdag voor iedereen prettig te laten verlopen hebben we als 

team de volgende afspraken gemaakt: 

 

* zwaarden, geweren, pistolen, messen of andere gevechtsattributen zijn taboe. Worden 

ze toch meegenomen, zal de leerkracht ze die dag  bewaren. 

* spuitbussen en confetti blijven ook thuis, omdat deze versieringen vaak moeilijk van 

vloeren en muren te verwijderen zijn.  

* losse spullen zoals mandjes, petten e.d. graag voorzien van naam en groepsnummer 

zodat we ze eventueel kunnen terugbezorgen bij de rechtmatige eigenaar.  

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en fijne dagen gewenst. 

 

met vriendelijke groet 

team Meerdijk 

 

Bericht van de Gemeente Waalwijk: leerplicht en de 
carnavalsvakantie 

Het is al weer bijna carnavalsvakantie. Dit is voor veel mensen aanleiding om er 

een paar dagen tussenuit te gaan. Het kan dan aantrekkelijk lijken om al op 
vrijdag te vertrekken of om een dag langer weg te blijven. Dat mag niet. Doet u 
dit toch dan overtreedt u de leerplichtwet. Dit schooljaar controleren de 

leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk actief op dit verzuim. 

De directeur van de school mag geen toestemming verlenen voor dit soort extra 
vrije dagen. De school is zelfs verplicht om de leerplichtambtenaar in te lichten 
bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim. Wanneer kinderen worden ziek 

gemeld, kan de leerplichtambtenaar zelfs ter controle op huisbezoek gaan. 
Overtreding van de leerplichtwet is strafbaar. 

De leerplichtambtenaar maakt dan een proces-verbaal op. 
 
Heeft u vragen over de leerplichtwet dan kunt u contact opnemen met één van 

de leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk via mail info@waalwijk.nl of 
telefonisch 0416-683456. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Traditie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dinsdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastenavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middernacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
mailto:info@waalwijk.nl
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Gevonden voorwerpen 
 
Aan de kapstok bij groep 6 hangen al geruime tijd een aantal jassen. Als deze 

van u zijn, wilt u deze dan meenemen? We laten ze nog hangen tot vrijdag 4 
maart. De spullen die niet opgehaald worden zullen we bezorgen bij 

Droomgaard. De mensen die daar tijdelijk wonen, zijn daar erg blij mee! 

 

School Volleybal Toernooi 
 
Wegens onvoldoende inschrijvingen gaat het “School 

Moves Volley Toernooi” op vrijdag 12 februari 
(carnavalsvakantie) in sportcentrum Waspik niet door. 

 
 
Vormsel 

De vormelingen 2016 van onze school zijn: Sophie Boelens, Bo Brouwers, Emma 
van Hulten, Marit Labout, Alex van Lit en Wouter de Munnik. Op 5 maart om 

18.30 uur ontvangen zij het Heilige vormsel in de St. Antoniuskerk. Vormheer is 
vicaris R. van den Hout. 

 
Ambassadeur van de respectvolle omgang 
Twee keer per jaar kiezen leerkrachten en leerlingen van de leerlingenraad een 

leerling, die respectvol gedrag toont. De leerlingen beschrijven waar dat gedrag 
aan moet voldoen en maken dan na goede overdenkingen een keuze. We hebben 

al heel veel kanjers op school rondlopen en vandaag ( donderdag 4 februari) zijn 
er 8 ambassadeurs bij gekomen. 
In de school zijn de vele namen van de ambassadeurs te zien op de 

respectmuur. 
Daar komen de volgende namen bij: 

Bob van Hilst, Duke van Dillen, Gijs van ’t Westeinde, Mette van Tuijl, Tim van 
der Plaats, Janne Jonkergouw, Anne Peeters en Lars  Mol. 
Proficiat allemaal en laat ons nog lang genieten van jullie bijdrage aan de 

respectvolle omgeving op Basisschool Meerdijk. 
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Rapporten 

Groep 8 heeft een eigen tijdpad en heeft het rapport al ontvangen. De 
gesprekken volgen na de voorjaarsvakantie. De groepen 1 tot en met 7 

ontvangen op 24 februari hun rapport en de gesprekken zijn gepland op 1 en 3 
maart. De uitnodiging voor de rapportgesprekken ontvangt u een dezer dagen 
digitaal en we vragen u uiterlijk woensdag 17 februari de leerkracht antwoord te 

geven zodat op donderdag 18 februari de planning gemaakt kan worden. 
 

Oudertevredenheidspeiling 
De vragenlijst staat nog open tot 11 februari. Juist nu de voorjaarsvakantie 
begint, kunt u misschien nog tijd vrij maken voor het invullen van de vragenlijst. 

Er zijn tot nu toe 42 respondenten. U helpt ons zeer met het meedoen aan deze 
tevredenheidspeiling. Met uw waardering en uw opmerkingen kunnen we het 

leef- en leerklimaat verbeteren, optimaliseren. Wij bedanken u nu alvast voor uw 
tijd en inspanning. 
 

De 106 leerlingen van de bovenbouw en het personeel hebben de vragenlijsten 
ook ingevuld. We informeren u graag over de bevindingen als de evaluatie en 

analyse achter de rug is. 
 

Betekenisvol en duurzaam onderwijs 
Op 28 januari hadden we een studiemiddag over 
betekenisvol en duurzaam onderwijs. Uw kind zou 

kunnen vertellen dat hij/zij een 
gebeurtenissenketting heeft gemaakt of een 

gedragspatronengrafiek of zelfs een relatiecirkel. 
Dat zijn benamingen van tools ( hulpmiddelen) 
om op andere manieren te leren. De visuele 

ondersteuning is het uitgangspunt. Leren 
zichtbaar maken. De gebeurtenissenketting wordt 

gebruikt om een verhaal, een gebeurtenis te 
verbeelden in de cirkels. Er is een begin en een 
eind en de leerling kan m.b.v. de tekeningen en 

woordjes het verhaal na vertellen. 
 

Op 15 februari is er een bijeenkomst voor het kernteam van de school. Juffrouw 
Petra en juffrouw Kim wonen de bijeenkomst bij en daarom komen op deze 
maandag juffrouw Barbara in groep 5 en juffrouw Marielle in groep 6 invallen. 

 
Zwangerschapsverlof eindigt binnenkort 

Juffrouw Tilly heeft nog een paar weken verlof en dan zal zij haar 
werkzaamheden gedeeltelijk hervatten. Doordat juffrouw Tilly ouderschapsverlof 
opneemt, zal juffrouw Ilse op maandag, woensdag en vrijdag groep 1-2a 

begeleiden en juf Tilly op dinsdag en donderdag. De eerste officiële werkdag voor 
juf Tilly wordt dinsdag 15 maart. De ouder(s) en verzorger(s) van groep 1-2a 

ontvangen nog een e-mail hierover.  
 
Bouwwerkzaamheden 

Heeft u het al gezien? 
De werkplaats is al zichtbaar. De leerlingen kunnen het bouwproces volgen en 

leren hoe je moet metselen. Ze zien dat er groot apparatuur nodig is en dat er 
heel wat bij komt kijken wil je een schuur of zelfs een huis bouwen. 
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Wij hopen dat de Technische Dienst van Leerrijk! een goed onderkomen heeft en 

veel werk kan verzetten. 
 

Brug 
Dit artikel komt uit het Brabants Dagblad en beschrijft de komende situatie. 

WAALWIJK - Een brug van 120.000 euro moet ervoor zorgen dat de verkeersoverlast bij 
basisschool Het Zilverlicht in het Rembrandtpark in Waalwijk tot een minimum wordt 
beperkt. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de brug na mei in gebruik genomen. 
 
De brug legt een verbinding vanaf de Rubenslaan naar het schoolplein. Ouders die hun 
kinderen met de auto brengen en halen, hoeven daardoor niet meer in het Rembrandtpark te 
komen. Bewoners van het Rembrandtpark klagen al tijden over overlast van aan en af 
rijdende auto's. De doodlopende straat is op sommige tijden vrijwel onbereikbaar. Het 
Zilverlicht is een regionale school voor speciaal basisonderwijs. 
 
Een ouder van onze school wees op de komende verkeerssituatie en hoopt dat 

dit geen nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van alle kinderen van zowel 
het Zilverlicht als van Meerdijk.  
 

ECO typen 
Maar liefst 14 leerlingen hebben zich aangemeld voor deze online typecursus. 

De brief, die de oudere kinderen ontvingen van ECO, The house of Typing, werd 
voorzien van Meerdijk logo en ondertekening van directie, maar is niet opgesteld 
door de school. Uit de tekst zou u kunnen opmaken, dat de school een gedeelte 

van de kosten sponsort, maar dat is niet zo. Wij willen dit graag helder hebben 
en zullen een volgende keer de inhoud nazien en aanpassen, zodat er geen 

verwarring kan ontstaan over betrokkenheid van de school bij de verschillende 
aanbieders. 
 

Theater de Leest 
De twee maandelijkse jeugdflyer is op school bezorgd. Deze kunt u meenemen. 

De flyers liggen bij de hoofdingang op de 
Kunst en Cultuurkast. 
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Wij wensen u een prettige voorjaarsvakantie. 
 

Dag allemaal! 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 3 maart 2015 


