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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 juli Laatste schooldag 

3 augustus Juffrouw Linda jarig 

28 augustus Start nieuwe schooljaar 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

Vrijdag 30 juni is een dag om nooit te vergeten. Er vonden allerlei leuke 
activiteiten plaats met als doel; geld inzamelen voor ons schoolplein. Het was 

een gigantisch succes! De Meerkijkdag was tevens de afsluiting van het 
schoenenproject. Het hele schooljaar door hebben onze kinderen allerlei 
activiteiten rondom schoenen gedaan. De schoencreaties zijn tentoongesteld op 

de Meerkijkdag. We kijken terug op een geweldige dag en bedanken de 
enthousiaste inzet van de ouderraad en ieder ander die op welke manier dan ook 

een bijdrage heeft geleverd deze dag te laten slagen. De opbrengst van de dag 
was ruim €6000,- dat besteed zal worden aan speeltoestellen en spelmateriaal 
voor de speelplaatsen van groep 1-2 en 3 tot en met 8. Wat een gigantisch 

succes! 

Foto’s vindt u op onze site (www.meerdijk.nl). Mocht u de code niet (meer) 
hebben, kunt u deze opvragen bij de leerkracht van uw kind.  

 

 
 

 
 

Paul van Loon 
Paul van Loon was op school. Hij kwam na de pauze in 
2 blokken voorlezen (OB en BB) in de speelzaal en 
vanaf 11.45 uur vond er een boekenverkoop plaats in 

Zomerdijk. Dit alles in het kader van Zomerlezen. 

Het was formidabel!!!! 

 

http://www.meerdijk.nl/
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De respectvolle leerling 

Al enkele jaren ridderen we op de helft – en aan het einde van het schooljaar in 
elke groep een respectvolle leerling. De namen van de leerlingen die al gekozen 

zijn hangen op de respectmuur in Zomerdijk. Als we op de laatste schooldag 
buiten gaan aftellen worden de ambassadeurs van de respectvolle omgang door 
juffrouw Marie-Antoinette genoemd.  

 

Afscheidsavond groep 8 

Na een intensieve en lange voorbereiding heeft groep 8 gisterenavond een 
geweldige afscheidsmusical neergezet. Voor hen zit de basisschoolperiode er nu 
echt op. Hopelijk kijken jullie terug op een onvergetelijke tijd op basisschool 

Meerdijk. Wij wensen Anne Peeters, Anne Wijtvliet, Bente, Dante, Diba, 
Djairo, Elke, Enzo Appels, Enzo Almeida, Fabienne, Fleur, Jaap, Julian, 

Kelsey, Lex, Lieke, Lucas, Luc, Marin, Mateusz, Mathijs, Maudy, Max, 
Moheb, Quinten, Roos, Siep, Silke en Yasmijn heel veel succes op de 
middelbare school. 

 

 
 

Naast deze leerlingen nemen wij ook afscheid van Rosalie Bras uit groep 4. Zij 
verhuist met haar ouders voor een aantal jaren naar Qatar. Wij wensen jou een 

mooie toekomst toe.  
 

Laatste schooldag 

Morgen is de laatste schooldag. Elke groep neemt op eigen wijze 
afscheid. Bij groep 8 is het duidelijk dat het een definitief 

afscheid is van de basisschool. En dat laten we weten door om 
12 uur naar buiten te gaan met alle leerlingen. U bent van harte 
welkom het uitluiden bij te wonen. Voor het uitluiden 

vernoemen we de ambassadeurs van respectvolle omgang.  
Alle leerlingen stellen zich op binnen het afgezette gebied  en de ogen zijn 

gericht op groep 8, die voor de hoofdingang op een verhoging staat. Groep 8 
zingt een afscheidslied als laatste groet. En na de laatste groet tellen we af van 
37 (zoveel jaar bestaat de school) naar nul. Dan komt er een oorverdovend 

lawaai; bellen, toeters, muziek.  
De start van de zomervakantie! 
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Afscheid juffrouw Ilse 

We nemen afscheid van juffrouw Ilse. Zij heeft zich de afgelopen jaren ingezet in 
groep 1/2A en in groep 5. Na de zomervakantie gaat ze werken op de 

Kinderboom in Kaatsheuvel. Juffrouw Ilse, bedankt voor jouw inzet en veel 
succes op de Kinderboom! 

 

Dag juffrouw Nathalie 

Ook juffrouw Nathalie, die in groep 7 na de carnavalsvakantie op donderdag en 

vrijdag werkte, gaat ons verlaten en zal het volgend schooljaar op basisschool De 
Vaert aan de slag gaan. Veel succes! 

 

Nieuwe schooljaar 2017-2018 

Inloop 1ste week 

Veel kinderen en ouders krijgen te maken met een nieuwe meester of juf. We 
willen u daarom in de eerste week van het nieuwe schooljaar de mogelijkheid 
geven kennis te maken met de nieuwe leerkracht. Tijdens de inloop bent u van 

harte welkom u en uw zoon/dochter voor te stellen. Na de eerste schoolweek 
hopen we de rust in school weer terug te laten keren en vragen we u uw kind 

vanaf groep 3 alleen naar binnen te laten gaan. Kinderen vanaf groep 2 nemen 
afscheid in de gang en gaan zelfstandig de klas binnen. Ouders van groep 1 
mogen nog mee de klas in. Wij adviseren u het afscheid, in het belang van uw 

kind, zo kort mogelijk te houden.  

Een goede start van het schooljaar maak je samen! 

Tijdens de ouderenquête van februari 2017 hebben verschillende ouders 
aangegeven dat ze het uitwisselen van informatie over hun kind tijdens twee 

contactmomenten en een facultatief contactmoment aan het einde van het 
schooljaar te laat en of te weinig vinden.  

 
In het schooljaar 2017-2018 willen wij  ouder(s), verzorger (s) van verschillende 
groepen de mogelijkheid aanbieden om gebruik te maken van het 

vertelgesprek tijdens de eerste weken. Een vertelgesprek waarin u en/of uw 
kind aan het woord is. Alle ouder(s), verzorger(s) ontvangen in de eerste week 

een vragenlijst met tien vragen, die u ter voorbereiding op het vertelgesprek 
invult. Mocht er geen vertelgesprek plaatsvinden dan is het erg waardevol om 
het formulier toch in te vullen om de ontwikkeling van uw kind samen te kunnen 

volgen.   

De leerkrachten hebben voor de zomervakantie de ontwikkeling, zowel op sociaal 
emotioneel, als cognitief gebied tijdens warme overdracht momenten met elkaar 

en met de intern begeleider uitgewisseld. Middels het formulier kunt u recente 
ontwikkelingen en voor u belangrijke aandachtspunten aangeven. Hiermee hopen 

wij op een zo’n compleet mogelijke overdracht.  

De welbekende informatieavonden zullen voor de meeste groepen komen te 
vervallen. Bij aanvang van het schooljaar berichten wij u nader over de concrete 
uitwerking. 
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Kalenderactiviteiten 2017-2018 
 

Periode tot de herfstvakantie 

De eerste schooldag: 28 augustus 2017 

Luizen Pluizen in de eerste week 
Brandoefening: 11 september 2017 
Kinderpostzegels groep 7: 27 september 2017 

Kinderboekenweek: 4 oktober tot en met 14 oktober 2017 
Herfstvakantie: 16 oktober tot en met 20 oktober 2017 

 
De digitale kalender zal aangevuld worden tijdens de zomervakantie en kunt u 
vinden op www.meerdijk.nl 

 
Vakantie 2017-2018 

 

Herfstvakantie 16 oktober 2017 tot en met 20 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017 tot en met 5 januari 2018 

Carnavalsvakantie 12 februari 2018 tot en met 16 februari 2018 

Meivakantie 23 april 2018 tot en met 4 mei 2018 

Zomervakantie 9 juli 2018 tot en met 17 augustus 2018 

 
Aanwezigheid leerkrachten 2017-2018 

 
Dag  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2A Juf Barbara Juf Barbara Juf Maria Juf Barbara Juf Maria 

1/2B Juf Elsbeth Juf Maria Juf Elsbeth Juf Maria Juf Elsbeth 

3 Juf Linda Juf Linda Juf Linda Juf Linda Juf Linda 

4 Juf Kim Juf Kim Juf Kim Juf Petra Juf Petra 

5 Juf Petra Juf Petra/Tilly Juf Tilly Juf Tilly Juf Tilly 

6 Juf Muriel Juf Muriel Juf Muriel/Mariëlle Juf Mariëlle Juf Mariëlle 

7 Meneer Paul Juf Yentl Juf Yentl Meneer Paul Meneer Paul 

8 Juf Marloes Juf Marloes Juf Marloes Juf Marloes Juf Marloes 

 
Buurtsportcoach 

De gymlessen van groep 8 en groep 5 zullen gegeven worden door de 
buurtsportcoach. De buurtsportcoach werkt als vakleerkracht 

bewegingsonderwijs voor de verschillende scholen in Waalwijk. Een goed 
initiatief omdat niet alle leraren basisonderwijs een bevoegdheid 
bewegingsonderwijs hebben. 

 
Renovatie toiletgroepen  

Het gaat beginnen. In de zomervakantie wordt gestart met het sloopwerk in de 
toiletgroepen 3-4, 5-6, 7-8. Na bijna 40 jaar dienst gedaan te hebben, moeten 

de oude toiletten plaats maken voor nieuwe potten. Tegelijkertijd zullen 
wastafels, vloeren, radiatoren, plafonds, tegels vernieuwd worden. Een totale 
facelift. Daar zijn wij en de kinderen blij mee. Helaas zullen de eerste weken van 

http://www.meerdijk.nl/


[Geef tekst op] 
 

13 juli 2017 
Jaargang 12, nummer 11 
Schooljaar 2016-2017 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

het nieuwe schooljaar de toiletgroepen nog niet klaar zijn. We maken gebruik 

van de overige toiletten en een extra toiletunit. Vanaf de eerste schooldag zullen 
we de leerlingen vertrouwd maken met de nieuwe ( maar tijdelijke) situatie. 

 

Acties in 2017-2018 

Jumbo Sparen voor je school 

Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november 2017 kan er bij Jumbo 
Supermarkten in uw regio gespaard worden voor onze school. Samen met familie 

en vrienden kunt u sparen voor spel- en leermaterialen. Denk bijvoorbeeld aan 
een nieuwe step, houten spellen, een zandbak, een voorraad knutselmaterialen 
etc.  

Hoe werkt de actie? 

Tijdens de actieperiode ontvangt u van Jumbo bij elke besteding van €10,- een 

schoolpunt met code. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u 
eenvoudig de punten toewijzen aan basisschool Meerdijk. Aan het einde van de 
actie krijgt iedere school een cheque uitgereikt waarmee aankopen kunnen 

worden gedaan uit een grote selectie producten van gerenommeerde 
schoolleveranciers.  

 
Download de app 

Voor deze actie is een nieuwe app gecreëerd. 
Deze app is te downloaden voor IOS en Android 
gebruikers. Met deze app wordt het makkelijk 

gemaakt om heel snel alle punten te scannen en 
toe te kennen aan de school.  

Meer informatie over de actie en over de app, ontvangt u tegen de start van de 
actie.  

 

 

Lees verder… 

 
 

 

 
 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
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Dag allemaal! 
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Wij wensen iedereen een fijne zonnige zomervakantie toe! 
 

Op maandag 28 augustus start schooljaar 2017-2018. 
 
 


