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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 

20 juni Alle kinderen de middag vrij 

24 juni High tea (ouderbedankmiddag) 
Juffrouw Ria jarig 

25 juni Studiedag 
Alle kinderen vrij 

26 juni Rapport 2 
GGD spreekuur 12.00-14.00 

27 juni Alle kinderen de middag vrij 

3 juli Facultatieve oudergesprekken 

4 juli Alle kinderen de middag vrij 

9 juli Afscheidsavond groep 8 

11 juli Laatste schooldag 
12.00 uur uitluiden 

Start zomervakantie 

13 juli Juffrouw Lieke jarig 

25 augustus Eerste dag 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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Jarigen 

 

22-06 Vincent Hulscher 7 
23-06 Jelle Schilders 5 

27-06 Aimée Close 8 
02-07 Noah Brits 6 
03-07 Pepijn Vrenken 5 

04-07 Tycho van Wanrooy 8 
07-07 Mike Overeem 8 

09-07 Annelot van der Haar 8 
10-07 Danique Schoeman 8 
10-07 Sophie Boelens 6 

12-07 Anne Rutten 8 
12-07 Jort Driessen 8 

13-07 Roos van der Ven 2A 
15-07 Abe Jonkergouw 3 
15-07 Karel van Vliet 2B 

20-07 Luc van Sluisveld 5 
20-07 Masheed Waizy 6 

21-07 Trèse de Jong 2A 
23-07 Alex van Lit 6 
25-07 Enzo Almeida 5 

25-07 Yuri Boot 6 
27-07 Maud van der Ven 5 

27-07 Roos Beerens 1A 
 
 

30-07 Darrell Aalbers 2B 
30-07 Wout Rutten 6 

31-07 Sam Wijtvliet 8 
01-08 Diaz Meyer 2B 
02-08 Flore Hendriks 6 

03-08 Jasmijn Ribbers 4 
03-08 Linde van Hulten 2A 

05-08 Meike Versteeg 6 
07-08 Mateja Savic 1B 
10-08 Tijn de Wit 8 

12-08 Jasmijn Royen 8 
14-08 Isabel Ribbers 1B 

14-08 Sjors van den Hoven 2B 
15-08 Britt Rijken 2B 
19-08 Dean Peet 1A 

19-08 Lieke Nannes 8 
25-08 Quint van Tiggelen 2A 

27-08 Coralie van Rijsbergen 8 
30-08 Thomas van Tiggelen 4 
 

Van harte gefeliciteerd en 
maak er een mooie 
zonnige dag van! 

 
 

Tip: Kijk eens op www.joballroundcooking.nl  

http://www.joballroundcooking.nl/
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Komt u ook?? 

 

Dit schooljaar zit er alweer bijna op. Natuurlijk willen wij alle ouders bedanken 
voor de hulp dit afgelopen jaar. Door uw hulp kunnen wij veel activiteiten 
mogelijk maken. Heeft u gereden tijdens een uitstapje, geholpen in de klas of op 

een andere manier uw steentje bijgedragen? Bent u lid van de ouderraad of de 
medezeggenschapsraad, zit u in de BVLcommissie, heeft u de oudervragenlijst 

ingevuld, bent u in gedachte betrokken bij alle schoolactiviteiten, draagt u 
basisschool Meerdijk een warm hart toe? Iedereen is van harte welkom op  
 

DINSDAGMIDDAG 24 JUNI VAN 14.15-15.15 UUR IN ZOMERDIJK. 
 

U wordt ontvangen door de leerlingen van de ouderraad. Deze 8 leerlingen 
bedanken u, namens alle kinderen door middel van deze High Tea, voor uw 
bijdrage. 

 
Welkom 

Oona Vrijhoeven en Bram Oosterwaal zijn onlangs gestart in groep 1/2B.  
De volgende kinderen zijn aan het oefenen en starten na de zomervakantie.  
Libby van Dillen (1/2A) 

Bob van Hilst (1/2A) 
Femm Rijken (1/2A) 

Elin Snoeren (1/2A) 
Job Mol (1/2A) 
Quinn Toledo (1/2B) 

Duke van Dillen (1/2B) 
Benyamin Waizy (1/2B) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VSeQGYSfOUZ55M&tbnid=_gWjlZ9NydYKCM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fuitnodigingen%2Fhigh-tea-tafel-by-cartita-design&ei=CwGfU5TJEIm7PfDVgMAJ&bvm=bv.68911936,d.ZGU&psig=AFQjCNH1XBvRRAOtx8z11s6hAFlnN24hjw&ust=1403015737493142
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Stef de Jong (1/2B) 

Dexx van Gool (1/2B) 
Luca Reijnen (1/2B) 

Wij heten al deze kinderen van harte welkom en wensen jullie een mooie 
basisschooltijd toe op de Meerdijkschool. 
 

Rapport 2 
Op donderdag 26 juni gaat het laatste rapport mee naar huis. Donderdag 3 

juli zijn er facultatieve rapportgesprekken. Hiervoor nodigt de leerkracht u uit of 
u kunt zich, indien nodig, van tevoren inschrijven middels een inschrijflijst naast 
de deur van de desbetreffende klas. Het rapport graag weer inleveren aan het 

begin van het nieuwe schooljaar. 
 

Studiedag 
Op woensdag 25 juni 2014 hebben alle leerkrachten een studiedag. Er wordt 
teruggeblikt naar het afgelopen schooljaar en vooruit gekeken naar het nieuwe 

schooljaar. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
Maakt u gebruik van naschoolse opvang, licht u dan deze organisatie in over 

deze lesvrije dag. 
 

Afwezigheid & vervanging 
Dit kopje stond in de Tussenbeide van mei 2014 ook vermeld. 
De invalkrachten zijn inmiddels al een aantal dagen op school en in de klas aan 

het werk geweest. Juffrouw Elske in groep 5 en meneer Simon in groep 4. 
Er zijn nog drie weken te gaan en we melden nog één extra vervanging. 

Juffrouw Maria van groep 5 gaat 26 en 27 juni verhuizen en zal vervangen 
worden door juffrouw Elske ( donderdag) en meneer Simon (vrijdag). 
We hopen, dat zowel de kinderen als de invalkrachten nog gezellige en ook 

leerzame dagen hebben op Meerdijkschool. 
 

Meneer Rob is ook al enige tijd wisselend aan- en afwezig. 
Hij is in behandeling geweest voor een nieraandoening en werkt aan zijn herstel. 
 

Juffrouw Marion heeft de onderzoeken achter de rug en kreeg te horen dat de 
diagnose “darmkanker” was en is. Gelukkig is het operabel en zal maandag 7 juli 

de operatie plaatsvinden. Juffrouw Marion is zo nu en dan aanwezig op school. 
Zo vierde groep 5 het “juffenfeest” op woensdag 18 juni met juffrouw Maria en 
juffrouw Marion. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het enthousiasme van 

de kinderen en de lieve woorden en gebaren van een ieder geven juffrouw 
Marion extra energie. 

 
Formatie 
Een van de onderwerpen tijdens de studiedag is de formatie voor het komend 

schooljaar. De formatie is elk jaar spannend. Docenten hebben namelijk een 
bestuursaanstelling en kunnen gebruikmaken van mobiliteitsregeling. 

Bezuinigingen in het onderwijs zorgen ook voor veranderingen in het 
personeelsbestand. 
Basisschool Meerdijk gaat afscheid nemen van juffrouw Lieke, die als onderwijs-

assistent in groep 3-4-5 de ondersteuning verzorgde.  
Juffrouw Lindy neemt ook afscheid. Zij werkte als vervangster in de verschillende 

groepen en maakt nu de overstap van het onderwijs naar een ander werkveld. 
Zij gaat in Utrecht op het hoofdkantoor van de supermarktketen PLUS werken. 
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Met alle andere personeelsleden gaan we verder. 

Het voorstel is besproken met team, medezeggenschapsraad en CvB Leerrijk! 
Een paar details willen we graag nog bespreken en daarna meenemen in een 

sluitend plaatje, maar voor nu kunnen we u mededelen dat de bezetting 
nagenoeg hetzelfde is gebleven. We kiezen voor vaste medewerkers in elke 
groep, die daar waar invalkrachten ingezet moeten worden, hen meenemen in 

hun werkwijze en routine.  
Groep 1-2a  juffr. Tilly 

Groep 1-2B  juffr. Elsbeth & juffr. Barbara 
Groep 3  juffr. Ria  
Groep 4  juffr. Maria 

Groep 5  juffr. Marion & juffr. Petra 
Groep 6  juffr. Marielle &  

Groep 7  juffr. Kim & 
Groep 8  men. Paul 
 

U begrijpt, dat voor juffrouw Marion tijdelijk een vervanger zal komen. 
Naast juffrouw Mariëlle in gr 6 en juffrouw Kim in gr 7 komen ook twee 

vervangers. Eén vervanger komt in de plaats van juffrouw Nel, die nog een jaar 
additioneel zal werken buiten de groepen. Eén vervanger komt in de plaats van 

juffrouw Lindy. Na 25 juni hopen we, dat alle details besproken zijn onder andere 
het aantal kinderen in de groep  en hopen we dat zelfs de werkdagen en uren 
ingeroosterd zijn met duidelijkheid over het combineren van groep 4 met groep 5 

en/of 3 tijdens de gymlessen en een enkel dagdeel. U wordt in de laatste week 
volledig geïnformeerd over de start van het schooljaar 2014-2015.  

 
 
Laatste schooldag  

Vrijdag 11 juli is het dan zover… De laatste schooldag. Deze dag wordt er uit elke 
klas een respectvolle leerling voorgedragen, die het respectbandje krijgt en 

daarmee een voorbeeld zal zijn voor de andere kinderen. We kijken terug op een 
leerzaam en mooi schooljaar!  
 

Vrijdag 11 juli rond half 12 verzamelen alle groepen kinderen voor de school om 
af te tellen van 34 (omdat de Meerdijkschool 34 jaar bestaat) naar 0 en dan is 

het om 12 uur voor groep 1 t/m 8 vakantie.  
 
Dit jaar nemen we afscheid van de volgende kinderen; 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, Thijn, Sjoerd. Wij hopen dat groep 8 terugkijkt op een 
mooie basisschooltijd en wensen hen veel succes op de middelbare school. 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CyzW1fBu3MbwUM&tbnid=YRwJ8JH7x_w_6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.obs-veldkei-assen.nl%2Fgroep-8b%2F&ei=UGegU-7jBaH9ygPHsoD4CQ&bvm=bv.68911936,d.bGQ&psig=AFQjCNEzpTwNu5oTFmocDA4u9unTJB8YAA&ust=1403107513399659
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Opbrengsten acties 

Uit de opbrengsten van de acties, die zijn gevoerd de afgelopen jaren, hebben 
wij onder andere het klim- en kleutertoestel tegenover groep 3-4 gefinancierd, 

zo ook de muurschildering (ontworpen door de leerlingenraad 2012-2013), het 
stenen schaakbord op de speelplaats groep 5-8, een gedeelte van de 
“fietsenstalling”, de duikelstangen, de schommel van groep 1-2. We zijn bezig 

met de aanschaf van de schaakfiguren en hopen nog een toestel van Acacia 
Robinia te kunnen bekostigen.  

De ouderraad inventariseert wat er nog meer op het verlanglijstje komt, zodat de 
bestemming, bij volgende acties, bekend is. 
 

Meneer Jan 
Voor de groep 8 kinderen geen onbekende, maar voor u misschien nog wel. 

Meneer Jan is de opa van één van onze kinderen op school en heeft een aantal 
maanden samengewerkt met meneer Paul om de kinderen uit groep 8 extra 
onderricht te geven in de informatie communicatie technologie ( ICT). 

Dit is zowel de kinderen als meneer Jan goed bevallen. Het volgend schooljaar 
zal hij wederom van de partij zijn en wellicht komt er tijd vrij voor zowel groep 8 

als 7. 
 

ENTREEtoetsen 
De entreetoetsen zijn afgenomen in groep 5-6-7. Met de resultaten van uw kind 
op deze Entreetoets weet u, de leerling en de leerkracht hoe vaardig uw kind is 

op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma. Zijn er onderdelen 
waarmee uw kind misschien wat moeite heeft of juist voorloopt dan 

kan de leerkracht de leerstof hierop afstemmen.  
In groep 7 bestaat de toets uit drie onderdelen: Taal, Rekenen-Wiskunde en 
Studievaardigheden. Per toets zijn er 16 taken en elke taak bestaat uit 20, 25 of 

30 opgaven. De kinderen doen er een half uur tot drie kwartier over om een taak 
te maken. Alle opgaven in de Entreetoets hebben de meerkeuzevorm. 

De resultaten van uw kind op de Entreetoets kunnen over de jaren heen met 
elkaar én met de resultaten van de LVS-toetsen vergeleken worden. Zo kunnen 
we de voortgang van de kinderen in de gaten houden. 

 
1ste schooldag 2014-2015 

Maandag 25 augustus begint het nieuwe schooljaar weer.  
 
Schoolvakanties 2014-2015 

Herfstvakantie:   20 oktober t/m 24 oktober 2014 
Kerstvakantie:   22 december t/m 2 januari 2015 

Voorjaarsvakantie:  16 februari t/m 20 februari 2015 
2de Paasdag:   6 april 2015 
Meivakantie:   27 april t/m 8 mei 2015 

Hemelvaart:   14 mei en 15 mei 2015 
2de Pinksterdag:   25 mei 2015 

Zomervakantie:   20 juli t/m 30 augustus 2015 
 
Schoolkalender  

De schoolkalender van het schooljaar 2014-2015 hopen wij voor aanvang van 
het schooljaar op de website te kunnen plaatsen. Uw kind krijgt geen papieren 

versie mee naar huis. In de schoolkalender staan de vakanties vermeld, de data 
van de hele vrijdagen en de halve vrijdagen, verjaardagen van de juffen en de 
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meesters, de evenementen van Gemeente Waalwijk of landelijk georganiseerde 

activiteiten. We nemen zoveel mogelijk geplande activiteiten mee en zullen u in 
de Tussenbeide op de hoogte houden van data, die later aangeleverd worden.  

 
Bibliotheek 
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna 

niet lezen, vallen maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus 
terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. 

Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en dat 
kan heel goed digitaal met de VakantieBieb-app 
van de Bibliotheek. Op de VakantieBieb-app voor 

tablet of smarthphone, is onder andere een 
selectie van digitale kinderboeken (e-books) 

opgenomen.  
De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 
juli tot en met 30 augustus 2014 te downloaden in 

de App Store en Google Play Store. Op 
www.vakantiebieb.nl vindt u meer informatie.  

 
Dag allemaal! 

 

 
 

Wij wensen iedereen een prettige en zonnige zomervakantie toe en tot 
maandag 25 augustus 2014.  

Lees verder… 

 
Workshops Schoenenmuseum 

Het schoenenmuseum in Waalwijk biedt in de zomervakantie verschillende 
workshops aan voor kinderen.  

16.07.2014 - 

16.07.2014 

Workshop zomervakantie 2014; 

schoenen pimpen in Pruikentijdstijl 

Nederlands Leder en 

Schoenen Museum 

23.07.2014 - 

23.07.2014 

Workshop zomervakantie 2014; 

Romeinse sandalen maken 

Nederlands Leder en 

Schoenen Museum 

20.08.2014 - 

20.08.2014 

Workshop zomervakantie 2014; 

knutselen met een middeleeuws 

tintje  

Nederlands Leder en 

Schoenen Museum 

Neem eens een kijkje op www.schoenenmuseum.nl  

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fHfGiKIPeRZg5M&tbnid=y22ajfEmA2iirM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.obs-fn.nl%2FActualiteiten%2FMededelingen%2FTabId%2F21960%2Fart%2F3578%2Fzomervakantie.aspx&ei=dioPUv3tJ4nZtQasi4CQDw&bvm=bv.50768961,d.Yms&psig=AFQjCNFBMS8M2Br7T62HrxJr75Cg6BwmeQ&ust=1376812004470458
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/details/208-workshop-zomervakantie-2014
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/details/208-workshop-zomervakantie-2014
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/venueevents/1-nederlands-leder-en-schoenen-museum
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/venueevents/1-nederlands-leder-en-schoenen-museum
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/details/207-workshop-zomervakantie-2014
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/details/207-workshop-zomervakantie-2014
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/venueevents/1-nederlands-leder-en-schoenen-museum
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/venueevents/1-nederlands-leder-en-schoenen-museum
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/details/209-workshop-zomervakantie-2014
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/details/209-workshop-zomervakantie-2014
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/details/209-workshop-zomervakantie-2014
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/venueevents/1-nederlands-leder-en-schoenen-museum
http://www.schoenenmuseum.nl/agenda/workshops/venueevents/1-nederlands-leder-en-schoenen-museum
http://www.schoenenmuseum.nl/
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Brilleninzameling 

Het is inmiddels alweer ruim een maand geleden dat de brillenactie is afgerond. 
Wij kunnen met trots mededelen dat de actie een groot succes was en dat wij 
met jullie inzet ruim 1300 brillen hebben opgehaald. 

De brillen zijn inmiddels ook op bestemming afgeleverd in Le Havre waar deze 
worden doorgemeten, gerepareerd en verstuurd naar de landen waar deze hard 

nodig zijn. 
  
Er hebben in totaal 13 scholen uit Waalwijk, Sprang-

Capelle en Waspik aan de actie meegedaan. Alle 
scholen hebben een mooie bijdrage gerealiseerd, 

ieder op een eigen manier. De Lionsclub Waalwijk wil 
dan ook alle scholen die hebben meegedaan heel 
hartelijk danken voor de inzet en het mooie 

resultaat. 
  

Dit succes smaakt naar meer. Wij zouden het erg 
mooi vinden wanneer dit initiatief in de toekomst herhaald zou kunnen worden. 

Immers, er liggen vast nog duizenden brillen te wachten op een nieuwe 
gebruiker en er komen ook steeds nieuwe bij.  
Om die reden hebben wij besloten om een wisseltrofee uit te reiken aan de drie 

scholen die de tijdens de actie de meeste brillen per leerling hebben opgehaald: 
  

Goud:                    
De Juliana van Stolberg, Waalwijk   met gemiddeld: 10 brillen per leerling  
Zilver:                   

De Meerdijk , Waalwijk met gemiddeld: 7 brillen per leerling 
Brons:                    

Jacinta,  Waspik met gemiddeld: 4 brillen per leerling  
  
De wisseltrofees worden momenteel in het Kunstencentrum Waalwijk gemaakt 

en zullen nog voor de zomervakantie worden uitgereikt. Daarover volgt nog 
nader bericht.    

  
Namens Lionsclub Waalwijk willen wij jullie graag nogmaals danken voor de 
geslaagde actie. 

Met vriendelijke groet,  
Mauro Ungheretti & Noël Bayens 

 


