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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 

 

17 juni Kanjertraining 
Alle kinderen vrij 

19 juni Juffrouw Marion jarig 
Meerdijkdag bij de Roestelberg 
Continurooster 8.30 – 14.30 uur 

24 juni Juffrouw Ria jarig 

 

 
Jarigen 
 

04-06 Niek Vermeulen 4 

04-06 Rik Aerts 3 
07-06 Bob van Hilst 1A 

07-06 Duke van Dillen 1B 
07-06 Eline van Veldhoven 5 
07-06 Libby van Dillen 1A 

07-06 Milo van der Meijden 2A 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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07-06 Sem Oudshoorn 6 
07-06 Stijn Kempff 2A 

10-06 Julie Hens 3 
12-06 Lucas Bergmans 6 

13-06 Quinten van Mierlo 6 
14-06 Boris van Rooy 7 

15-06 Bo Treffers 2B 
21-06 Benyamin Waizy 1B 
22-06 Vincent Hulscher 8 

23-06 Luca Reijnen 1B 
24-06 Quinn Toledo 1B 

25-06 Elin Snoeren 1A 

 
GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft een vacature en 

stuurt u een brief, die u tegelijkertijd met deze nieuwsbrief ontvangt. 

 
Ben jij die betrokken, enthousiaste, kritische ouder die wij zoeken?  

Dan is een plaats in de GMR - de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad - 
van Stichting Leerrijk! vast iets voor jou.  
 

Wat doet de GMR?  
De GMR van Leerrijk! is een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan. De 

GMR behartigt de belangen van personeel, kinderen en ouders en is mede 
verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs 
binnen Leerrijk!.  

Eén maal per maand vergadert de voltallige GMR, tussendoor is frequent contact 
tussen de GMR leden onderling, met de achterban en het College van Bestuur. 

Op deze manier kunnen we over de diverse beleidsstukken een weloverwogen 
besluit nemen.  

De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.  
 
Wordt u één van hen? 

(Zie nieuwsbrief GMR) 
 

Medezeggenschapsraad Basisschool Meerdijk 
De MR heeft een gesprek gevoerd met het College van Bestuur over de formatie 
van 2015-2016 en over de visie van het College van Bestuur op de toekomst van 

Basisschool Meerdijk. 
Formatie 

De formatie is lastig elk jaar weer. Nieuwe regelingen, nieuwe CAO, de Wet, 
Werk en Zekerheid en het dalend leerlingaantal landelijk en onder de stichting 
Leerrijk zorgen voor vertraging om de formaties op de 15 scholen voor elkaar te 

krijgen. 
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Wij willen in ieder geval met dezelfde vaste medewerkers verder en we 

behouden graag de acht groepen. Juffrouw Nel gaat met prepensioen en juffrouw 
Ria gaat per 1-10-2015 met pensioen. Beide leerkrachten nemen afscheid op 30 

september 2015. Juffrouw Ria zal het nieuwe jaar geen groepsleerkracht meer 
zijn. De 4 laatste weken van haar carrière vult zij anders in. Wie de vacature 
gaat invullen, is nog niet bekend. Juffrouw Kim keert terug van haar 

zwangerschapsverlof. 
We berichten u zodra wij nieuwe informatie hebben.  

Toekomst 
Basisschool Meerdijk is één van de 15 scholen van Leerrijk. De tendens in 
gemeente Waalwijk is dat verschillende scholen gerenoveerd worden of er komt 

nieuwbouw. Ons gebouw is nog in goede conditie en er zijn geen plannen om te 
renoveren of nieuwbouw te plegen. Wij, de gebruikers, vinden dat het gebouw 

wel een “opknapbeurt” kan gebruiken. Het dak is verleden jaar vernieuwd en de 
grijze muren met bruine, oranje en groene binnendeuren zijn een paar jaar 
geleden in wit en blauwe tinten geschilderd. De toiletgroep van groep 1-2 is het 

vorige schooljaar aangepakt en ziet er eigentijds uit. 
Wij willen graag alle toiletgroepen aanpakken inclusief het plaatsen van een 

invalidetoilet. Dan de vloeren in de school ( zeker in Zomerdijk (de hal) voorzien 
van goed te onderhouden bedekking. Tegenwoordig kan de bedekking zelfs het 

geluid reduceren en dat zou zeer welkom zijn. 
Het uiterlijk zal anders zijn als de gordijnen vervangen worden. En zo ontstaan er 
natuurlijk duizend en één wensen. 

Heeft u een idee, een wens dan kunt u die kenbaar maken via e-mail: 
directie@meerdijk.nl 

  
Leerlingen komen en gaan 
Dit jaar gaan maar liefst 29 groep 8 leerlingen onze school verlaten. 

Zij hebben juist een prachtig schoolkamp achter de rug. Dat hadden zij wel 
verdiend na de inspanningen tijdens de Eindtoets, die in april is afgenomen. 

De 29 kinderen zorgden voor een gemiddelde eindscore van 538,3. Hiermee 
kunnen we tevreden zijn. Het passend onderwijs zal meer en meer invloed 
uitoefenen op de opbrengsten. We houden meer kinderen binnen het 

basisonderwijs, die voorheen gebaat waren bij aangepast onderwijs. De 
arrangementen, die de reguliere basisscholen ontwikkelen om de basiskwaliteit 

te kunnen leveren, zijn van groot belang om zowel de meer begaafde kinderen 
als de kinderen met onderwijsproblemen te kunnen bedienen. 
Op dit moment werken wij aan een protocol dyscalculie (rekenstoornis) en 

protocol hoogbegaafdheid. 
De leerlingen van groep 8 hebben allemaal hun school voor het volgend jaar 

gekozen en zullen op 9 juli de scholen van het Voortgezet Onderwijs gaan 
bezoeken. 
 

Er is nog één leerling, die onze school verlaat en dat is Wout van Werkhoven. Hij 
gaat verhuizen en zal het volgend schooljaar niet in onze groep 3 zitten. 

 
Maar er komen ook kinderen bij. 
Er zijn tussentijds met ouders gesprekken gevoerd over hun kinderen, die 4 jaar 

worden en in de groepen 1 instromen. Maar ook twee kinderen, die in groep 2 
zullen instromen. 

Daarnaast komen Anne, Fleur en Thijs Peeters in groep 7,5 en 4 als het nieuwe 
schooljaar start. Ondertussen is in groep 6 Mateusz ingestroomd. Hij komt uit 

mailto:directie@meerdijk.nl
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Polen en heeft in deze eerste week op onze school een verbluffende start 

gemaakt. De Nederlandse taal zal hij snel onder de knie hebben. 
Al met al valt de terugloop in het leerlingenaantal mee. 

Wellicht hebben de verschillende PR-activiteiten er invloed op gehad. 
Facebook is een goede stap geweest. En de publicaties met betrekking tot 
sportactiviteiten in de kranten van Waalwijk en de Langstraat waren voorzien 

van goede koppen en foto’s. 
De frisse posters (zijn in herdruk) met het nieuwe logo maken indruk. 

Het nieuwe logo moet nog gebruiksklaar gemaakt worden voor alle documenten, 
maar zo nu en dan ziet u het al verschijnen. 

 
 

Basisschool Meerdijk blijft aan de weg timmeren en zal het grootste goed; ons 
onderwijsconcept Boeiend, Effectief & Opbrengstgericht Onderwijs blijven 
uitdragen en ontwikkelen. 

 
Hockeyclinic groep 1/2 

Afgelopen woensdag was er voor de kleuters een hockeyclinic, georganiseerd 
door Fantastick. Meneer Sietze had voor deze ochtend een gevarieerde les in 
elkaar gezet, waardoor alle kinderen kennis hebben gemaakt met hockey.  

Hieronder een impressie van deze clinic. Meer foto’s staan op onze 
Facebookpagina.  
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Schoolfotograaf 

De schoolfoto’s zijn binnen! Wilt u de enveloppen uiterlijk dinsdag 9 juni weer 
inleveren bij de desbetreffende leerkracht? 

 
Avondvierdaagse 
Inmiddels alweer achter de rug. Wij hopen, dat alle kinderen, die meegelopen 

hebben met de avondvierdaagse veel succes en plezier hebben gehad. 
 

Meerdijkshirts 
Het is de bedoeling dat u na elke activiteit het blauwe Meerdijk-shirtje weer op 
school inlevert. Heeft u thuis nog per ongeluk zo’n shirtje liggen, wilt u deze dan 

zo snel mogelijk weer terug inleveren?  
 

Overblijven bij de kleuters              
Elke dag zien we ongeveer 25 kleuters bij het overblijven. We willen graag wat 
meer vertellen over hoe dat eraan toe gaat. De kleuters zien elke dag dezelfde 

twee overblijfjuffen: juf Diny-José en juf Nicole. Zij zorgen inmiddels al jaren 
samen voor het overblijven van de kleuters. Ze kennen de kinderen erg goed en 

draaien hun hand er niet voor om om alles goed te laten verlopen.  

 
Hoe ziet een overblijfdag eruit? 
Aankruisen en bakjes wegzetten 
Als uw kind ’s morgens op school komt dan zet u of uw kind de broodtrommel en 

het drinken in ‘de overblijfbak’ en wordt voor die dag of week aangekruist dat 
het kind zal overblijven. Dat aankruisen is belangrijk omdat aan de hand van die 

lijst later gecontroleerd wordt of alle kinderen aanwezig zijn. 
 
Is iedereen die er die moet zijn? 

Voordat de middagpauze begint controleert de eigen schooljuf welke kinderen 
overblijven en welke naar huis gaan. Op het moment dat de juf met de kinderen 

die naar huis gaan naar buiten gaat, komt de overblijfjuf de klas in. Om een en 
ander overzichtelijk te houden blijven de kinderen op dat moment nog in hun 

eigen klas, per klas wordt dan door één overblijfjuf gecontroleerd. Het aantal 
kinderen wordt snel geteld en vergeleken met het aantal op de lijst. Mocht er iets 
niet kloppen, kunnen we meteen tot actie overgaan. Als het aantal wel klopt 

worden de namen opgenoemd. In het uitzonderlijke geval dat een kind toch mee 
naar buiten is gegaan in de veronderstelling dat hij/zij naar huis moet, weten we 

dit zo heel snel en halen we het kind terug. De juffen van groep 1 en 2 laten de 
kinderen buiten pas gaan als ze zien dat er iemand is om ze op te halen. Zo 
wordt voorkomen dat er kinderen tussen wal en schip raken. Als alles klopt 

worden de broodtrommels en het drinken uitgedeeld en gaan de kinderen mee 
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naar de klas waar wordt overgebleven. Eén helft van het schooljaar is dat het 

lokaal van groep 1/2 a, de andere helft het lokaal van groep 1/2 b. 
 

We gaan eten 
Als iedereen een plaatsje heeft gevonden gaan de kinderen na een korte stilte 
lekker eten. De middagpauze verloopt wat losser dan de gewone schooluren, 

maar uiteraard hanteren we wel een aantal basisregels. Het is niet de bedoeling 
dat de kinderen steeds door de klas lopen of buitensporig veel lawaai maken. 

Maar gezellig kletsen met andere kinderen en leuke dingen aan de juf vertellen 
hoort natuurlijk wel bij een ontspannen pauze. 
We vragen van de kinderen dat ze het meegebrachte eten en drinken opmaken. 

Op die manier kunnen de ouders erop vertrouwen dat hun kind voldoende 
binnenkrijgt. Eventuele extraatjes in de trommel hoeven niet per se op.  

 
Klaar met eten? 
Als een aantal kinderen klaar is, mogen die kinderen hun spulletjes opruimen en 

met de jas in de klas even op elkaar wachten. Met een groepje gaan ze dan met 
één van de overblijfjuffen naar buiten. De andere kinderen kunnen rustig verder 

eten en drinken. Als iedereen klaar is en naar buiten is gegaan, wordt het lokaal 
nog even schoongepoetst. Tot één uur zijn de overblijfjuffen aanwezig om 

toezicht te houden op het buitenspelen. Dat is heel leuk, vooral kleuters laten in 
hun spel veel fantasie zien waarvan je als toeschouwer erg kunt genieten. 
 

 
 
En als het regent? 

Als het weer te slecht is om naar buiten te gaan, blijven we lekker binnen. We 
hebben een gevarieerd aanbod aan eigen speelmaterialen waar de kinderen 
graag mee spelen. Als de gymzaal vrij is, mogen we daar gebruik van maken. 

Kinderen die wat meer energie kwijt willen, stimuleren we extra door 
bewegingsspellen mee te doen. 

 
Voor het eerst overblijven 
Als uw kind voor het eerst overblijft wordt het niet zomaar in het diepe gegooid. 

De leerkracht geeft aan ons door dat er een kind voor het eerst overblijft. Zijn er 
bijzonderheden (bijvoorbeeld dat het kind helemaal nieuw is op school) dan 

krijgen we dat te horen. 
We gaan vóór het overblijven even naar het kind en maken een kort praatje 
zodat het voor het kind duidelijk is dat we weten dat het nieuw is en dat we 

ervoor zullen zorgen dat hij of zij zich snel op zijn of haar gemak voelt. We 
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proberen het kind te ‘koppelen’ aan een ander kindje. Zij krijgen dan de eerste 

keer (of keren als dat nodig is) een plaatsje naast elkaar zodat de routine van 
het overblijven al snel duidelijk is. 

Uiteraard houden we een extra oogje in het zeil, want we willen graag dat 
kinderen zich op hun gemak voelen. 
 

Overleg met school 
We hebben met school en met de leerkrachten van groep 1/2 goed contact en 

indien nodig wordt er informatie uitgewisseld over bijvoorbeeld voorvallen in de 
ochtend of tijdens het overblijven. Dit gebeurt altijd op een integere manier. 
 

Nog vragen? 
Heeft u nog vragen over het overblijven? U kunt altijd terecht bij  TSO “De 

Broodtrommel”; Wilma Luiken. Haar e-mailadres is w.luiken-voogd@hetnet.nl, 
telefonisch is zij bereikbaar op telefoonnummer: 06-18996782. Kennismaken 
met juf Diny-José of juf Nicole kan het beste na afloop van het overblijven om 

13.00 uur. 
 

De vakantiebieb 

De vakantiebieb komt er weer aan. Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft. 

In de VakantieBieb-app vind je een leuk leespakket voor het hele gezin. Lezen in 

de vakantie is leuk èn slim! 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 voor je kind en kan 
digitaal met de VakantieBieb-app. De app bevat onder andere een leuke selectie 

leesboeken en is vanaf 1 juni te downloaden 
op tablet of mobiel. 

Kinderen / jeugd. Weet je nog niet welk boek 

je mee wilt nemen op vakantie? Er staan leuke 

e-books voor je klaar in de VakantieBieb! Deze 
zomer kun je boeken digi-taal lezen (e-books) 
op een tablet of smartphone met de 

VakantieBieb-app. Probeer het eens uit! 

 

Je kunt ook meedoen met onze winactie. 

Download de app en maak kans op een iPad 

mini! Je kunt je vader of moeder vragen of zij 
je hierbij willen helpen. Lekker makkelijk boeken meenemen op vakantie. 

Gewoon op een tablet. Vanaf 1 juni vind je in de VakantieBieb een selectie 
spannende boeken, juni is immers de Maand van het Spannende Boek. Vanaf 

begin juli komen hier nog eens tientallen titels bij waaronder romans en 
taalgidsen. Zo kun jij het beste uit je vakantie halen. Laat de vakantie dus maar 
beginnen! 

 

Download de VakantieBieb-app vanaf 1 juni op je tablet of mobiel. 

Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 

Lees verder… 

http://www.vakantiebieb.nl/
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Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 25 juni 2015 


