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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 

6 en 7 maart  Aanmelden VO groep 8 

8 maart Luizencontrole 

13 maart Week van de lentekriebels 

20 maart Verkeersweek 

21, 22 maart Voorstelling voor groep 1-2 

25 maart  Juffrouw Mariëlle jarig  

28 maart Ouderraadvergadering 

 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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De Nationale Voorleeswedstrijd 
Elke van Hulten uit groep 8 is onze voorleeskampioen. Ze heeft haar uiterste 

best gedaan in de Zidewinde, maar gaat helaas niet door naar de volgende ronde 
van De Nationale Voorleeswedstrijd. Wij zijn trots op jou Elke! 
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Mad science  

De 6 bijeenkomsten starten 6 maart op maandagen om 15.15-16.15 
De overige data zijn: 6-3-2017, 13-3-2017, 20-3-2017, 27-3-2017, 3-4-2017, 10-4-2017. 

Ouders van de kinderen die deelnemen hebben inmiddels bericht ontvangen.  
 
Carnaval 

De informatie over carnaval heeft u inmiddels ontvangen via de mail. We hopen 
op een mooie viering waarin verbroedering centraal staat. Met het thema ‘halve 

zool’ sluiten we aan bij het project leer- en schoenenindustrie De Langstraat dat 
we dit schooljaar uitvoeren vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit. Laten we er een 
te gek feest van maken! 

Leerplicht 
De leerplicht geldt voor leerlingen vanaf 5 jaar. Tijdelijke vrijstelling van de 

leerplicht kunt u aanvragen middels een verlofaanvraag. Een bekende situatie 
waarvoor u verlof aanvraagt is bijvoorbeeld een familiegebeurtenis, maar ook 
voor een bezoek aan de tandarts heeft uw zoon/dochter toestemming nodig om 

afwezig te zijn. De aanvraag van het verlof kunt u indienen middels het 
verlofformulier dat u kunt opvragen bij de leerkrachten en de conciërge. 

Wij roepen alle ouders en verzorgers op afspraken met bijvoorbeeld de tandarts 
buiten de schooltijden te plannen, zodat een verlofaanvraag niet nodig is en uw 

kind geen lestijd mist.  
Wilt u meer weten over verlof en leerplicht kijkt u dan op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht 

 
H. Vormsel 

Het woord ‘vormen’ komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat 
vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen 
en de Eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor gekozen 

om jou bij de Rooms Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun je de keuze zelf 
maken.  

 
Tijdens het Vormsel word je ook gezalfd. Bij het zalven wordt er gezegd dat je 
gedoopt wordt met de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds 

proberen te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan.  
 

Het Vormsel bestaat uit een aantal handelingen. Allereerst spreken de 
vormelingen samen met alle aanwezigen de geloofsbelijdenis uit. Vervolgens legt 
de bisschop de vormeling de handen op en vraagt om de gave van Heilige Geest. 

Dan wordt de vormeling gezalfd met chrisma-olie. Als je iemand de hand op de 
schouder legt, zeg je daarmee dat hij of zij op jou kan rekenen. De 

handoplegging door de bisschop betekent dus dat je op God kunt rekenen. De 
zalving met olie is om je kracht te geven en om je 
te tekenen met de Geest van God. De vormelingen 

worden de komende weken in een viertal 
bijeenkomsten voorbereid op het ontvangen van dit 

sacrament.  
 
Het H. Vormsel zal zondag 2 april 2017 om 10.00 

uur in de Sint Janskerk te Waalwijk aan 31 
kinderen worden toegediend door mgr. Dr. G. de 

Korte, bisschop van Den Bosch.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
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Nieuws van de communicanten 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we zijn al weer hard aan het werk. We zijn 
drie keer bij elkaar geweest en ook thuis wordt er hard in het communieboek 

gewerkt. Het weekend van 21/22 januari hebben we ons in de kerk aan de 
parochiegemeenschap voorgesteld.  
 

Woensdag 8 maart is weer een belangrijke datum voor ons en onze ouders. Om 
19.00 uur komen we in de St. Antoniuskerk bij elkaar om het sacrament van de 

verzoeking te ontvangen en te vieren.  
 
Zaterdag 11 maart staat ook al in de agenda. De St. Jan zet de deur voor ons 

open tussen 13.00 uur en 16.00 uur om alles eens goed te bekijken. We gaan 
meer leren over ons geloof en over het 

kerkgebouw. Natuurlijk komen onze ouders 
mee, maar ook opa en oma zijn van harte 
welkom.  

 
Zaterdag 25 maart is er een gezinsmis in de St. 

Antoniuskerk. Deze keer is er in het zaaltje een 
kindernevendienst gedurende een gedeelde van 

H. Mis.  
 
De tevredenheidspeilingen 

Zowel de leerlingtevredenheidspeiling als de personeelstevredenheidspeiling als 
de oudertevredenheidspeiling zijn op 22 februari gesloten. Wij danken iedereen, 

die de vragenlijst heeft ingevuld. De gegevens zullen geanalyseerd worden en we 
hopen op inzichten die leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. 
Personeel, leerlingenraad, medezeggenschapsraad en ouderraad zullen 

betrokken zijn bij het analyseren en delen van de inzichten. Op 29 maart zal het 
team o.l.v. Hans van Rijn, onderwijsadviseur van “De Lerende School” zich 

buigen over de data. 
 
Leerlingenstroom 

De afgelopen weken waren er veel rondleidingen en kennismakingen  met ouders 
en kinderen. Ook brachten enkele oudere kinderen een bezoekje in de klassen. 

Instroom in de hogere groepen 3 tot en met 8 vereist altijd een zorgvuldige 
verkenning van mogelijkheden. Soms leidt dit tot aanmelding van de leerling en 
soms wordt ervan afgezien. We proberen u zo goed mogelijk te informeren 

wanneer een aanmelding definitief wordt. Vaak wordt u via het mailaccount van 
de leerkrachten op de hoogte gehouden. 

De instroom in groep 1 en 2 verloopt zeer natuurlijk. De startersgroep ( 
leerlingen die tussen 1-10-2012 en 1-10-2013 geboren zijn) bestaat nu uit 26 
leerlingen. Dat is een mooi aantal. 
 

Meld uw kind op tijd aan bij de basisschool!  
Wordt uw zoon of dochter 4 jaar vóór 1 augustus 2018? Meld hem/haar dan 

vóór 21 april 2017 (dus vóór de meivakantie) aan bij de basisschool.  
 
Heeft u nog vragen of vindt u dat uw kind (nog) niet op een basisschool kan 

worden ingeschreven, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk 
via e-mail info@waalwijk.nl of telefoonnummer 0416-68 34 56.  
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Kent u nog families met jonge kinderen? Ze zijn van harte welkom op Meerdijk!  

 

 
 
Stimuleren groepsvorming  kleuters 

Na de Carnavalsvakantie willen we gaan starten met het stimuleren van de 
groepsvorming. Elke week, wisselend op maandag- en donderdagmiddag, komen 
de leerlingen uit groep 1A en 1B bij elkaar en de leerlingen uit groep 2A en 2B bij 

elkaar. Op deze manier leren de leerlingen hun leeftijdsgenootjes uit de andere 
klas beter kennen. Het samenwerken, samenspelen en elkaar helpen staan op 

deze middagen centraal.  
 
We starten op donderdagmiddag 9 maart. We verzamelen, zoals iedere 

middag, gewoon op de speelplaats.  
 

Kunstbalie projecten 2016-2017 

Groep ½ zal in maart een voorstelling bijwonen in het kader van Cultuureducatie: 

“Dit is geen droom”. 

datum/tijd:  

di. 21 mrt. / 13.30 uur  gr. 1/2a  

wo. 22 mrt. / 09.15 uur gr. 1/2b  

 

Website 
www.meerdijk.nl 

De website is niet geheel up to date. Het plaatsen van bestanden en het 
aanpassen van informatie verliep via een web hosting service waarbij alle 
scholen van Leerrijk bij aangesloten zijn. Helaas is er inactiviteit geconstateerd. 

We hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, zodat de website 
informatie geeft die actueel is. 

 

Lees verder… 

 

 

 

 

http://www.meerdijk.nl/
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Carnavalsvakantie bij de BSO’s van Mikz: ‘Hip Holland Hip’  

 
Carnaval en Holland: twee ingrediënten voor een fantastische vakantie. 

Natuurlijk vieren we carnaval, waar we zelf gekke hoedjes en maskers voor 
maken. We spelen ‘Ik hou van Holland’, we maken Delftsblauwe bordjes en we 
maken Hollandse gehaktballen. Genoeg te beleven dus in de carnavalsvakantie 

bij Mikz. 
Voor  de kinderen vanaf 7 jaar zijn er  spetterende kiesdagen op donderdag 2 

maart! Deze keer is het koken of techniek. Wat denk je van een 
stamppottenbuffet maken?  Of ga je aan de slag met oude fietsen? 
 

Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO en de basisscholen en op de 
website  

http://mikz.nl/files/download/1692/2016%20Kerst%20Winter%20to%20win%20
Flyer%20voor%20en%20achter.pdf 
 

Je zal je zeker niet vervelen! Doen jullie 
allemaal mee?!  

 
Het volledige programma is te zien op de 

website www.mikz.nl  
 
Heeft u interesse in vakantieopvang, dan 

kunt u contact opnemen met de afdeling 
Verkoop & Planning via klant@mikz.nl of 

0416-369660.  

 
 

 
 
 

http://mikz.nl/files/download/1692/2016%20Kerst%20Winter%20to%20win%20Flyer%20voor%20en%20achter.pdf
http://mikz.nl/files/download/1692/2016%20Kerst%20Winter%20to%20win%20Flyer%20voor%20en%20achter.pdf
http://www.mikz.nl/
mailto:klant@mikz.nl
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Berichten van de nieuwsflits van Mikz.  

 
Groei BSO Meerdijk  

Aan het begin van dit schooljaar zijn we met veel plezier 
en enthousiasme gestart met de BSO in basisschool 
Meerdijk. De eerste week hebben we 5 kinderen 

opgevangen, dat groeide uit naar meer dan 10 en nu 
komen er al 25 kinderen op maandag, dinsdag en/of 

donderdag spelen. Dat vinden we erg leuk en we zijn 
daar ook wel een beetje trots op.  
We streven er naar dat ieder kind een fijne middag 

heeft gehad als ze opgehaald worden om naar huis te 
gaan. 

 
Buiten spelen  
Het is heerlijk buitenspeelweer. Dat doen we dan ook 

graag en veel bij BSO Meerdijk in Waalwijk. 
 

Terugblik op de kerstvakantie  
‘Winter to win’ was het thema in de kerstvakantie waarbij allerlei activiteiten 

gedaan zijn. We hebben met de kinderen geknutseld in het thema, een circuit-
spelletjes race gedaan en natuurlijk ook buiten gespeeld (helaas toen nog zonder 
echt wintersweer). 

 
Voorstelstukje Mandy  

Via deze weg wil ik me even aan jullie voorstellen.  
Ik ben Mandy Hamers, ben 31 jaar en woon op mezelf in Waalwijk. Sinds 
september ben ik als invalkracht werkzaam bij Mikz en vanaf januari kom ik 

iedere donderdag en ook steeds meer dinsdagen werken op BSO Meerdijk, wat ik 
hopelijk met veel plezier ga doen!  

Ik vind het belangrijk om kinderen zich thuis te laten voelen, dat ze zichzelf 
kunnen zijn en dat ze vooral een leuke tijd hebben. Door bijvoorbeeld een 
luisterend oor te bieden, leuke activiteiten aan te bieden en ze vooral gewoon 

kind te kunnen laten zijn. Dat ze naar huis gaan en thuis zeggen; 'ik heb het leuk 
gehad op de BSO!'  

Groetjes, Mandy Hamers 
 
 

Oproep fietsen 
Wij zijn opzoek naar oude fietsen voor ons progamma in de 

carnavalsvakantie! Heb jij of ken je iemand die thuis een 
hele oude fiets heeft staan waar niks mee gedaan word dan 
zijn wij er super blij mee en horen dit graag! 
 
 

Activiteit  
De vogels bij BSO Meerdijk in Waalwijk kunnen vanaf nu 
gaan smullen. Vorige week hebben we de kopjes geverfd en 

nu hebben we ze gevuld met vogelvoer. 
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Wil je eens kennismaken met de sport Hockey?  Doe dan mee aan de 

Hockey Try-out op 23 maart. 
 

Hockeyclub Waalwijk heeft een aantal enthousiaste jeugdteams.  De leden van 
deze teams en hun trainers organiseren een Hockey Try-out om belangstellenden 
kinderen kennis te laten maken met hun mooie sport. 

 
Deze Hockey Try-out vindt plaats op donderdag 23 maart op de velden van 

Hockeyclub Waalwijk. Aanvang: 18.30 uur.  Het hockeycomplex is gelegen op de 
Sportcampus Waalwijk, Olympiaweg 14 5143 NA Waalwijk. 
 

Meld je komst van tevoren even aan.  Dat kan op twee manieren: 1. Via het 
emailadres van de club info@hockeyclubwaalwijk.nl of 2. via de website 

WaalwijkSportief met een deelnemersaccount. 
 
Wil je via de website inschrijven, maar je hebt nog geen gratis 

deelnemersaccount? Maak deze dan eerst aan. Klik ‘inloggen’ rechtsboven op de 
website.  Klik vervolgens op ‘aanmelden als deelnemer’. Vul de gevraagde 

gegevens in en bevestig de e-mail die je ontvangt. Daarna kun je inschrijven.  
 

Ben je op zoek naar een leuke sport of wil je eens een andere sport proberen, 
kijk dan regelmatig op www.waalwijksportief.nl voor het aanbod gratis 
sportkennismaking. 

 

 
 

 

mailto:info@hockeyclubwaalwijk.nl
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Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 30 maart 2017 


