
[Geef tekst op] 
 

22 juni 2017 
Jaargang 12, nummer 10 
Schooljaar 2016-2017 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

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 

27 juni Prikactie Primair Onderwijs 

28 juni  Rapport 2 mee 

29 juni  Meerdijk Kunstzinnig 

30 juni Meerdijkdag als MeerKijkDag 

week van 3 juli Facultatieve rapportgesprekken 

4 juli Wisselmiddag 

6 juli Juffrouw Ilse jarig 

12 juli Afscheidsavond groep 8 

14 juli Laatste schooldag 

12.15 uur start de zomervakantie 

17 juli t/m  

25 augustus 

Zomervakantie 

 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Cystic Fibrosis  

 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Woensdag 31 mei was de talkshow van Jeroen Pauw op TV.  
Jos Leijen, vader van Sam uit groep 2B van de Meerdijkschool, vertelde daarin 

zijn verhaal over zijn jongste dochter Lotte, die héél erg ziek is. 
 

Lotte is geboren op 7 november 2016 en lijdt aan Cystic Fibrosis ofwel 
Taaislijmziekte.  
Voor deze ziekte is eindelijk een medicijn gevonden. Een medicijn dat het leven 

van Lotte en deze groep mensen een langer en beter leven kan geven. Echter 
heeft het ministerie van VWS besloten dit medicijn, Orkambi genaamd, niet op te 

nemen in het basispakket. In vele andere landen is Orkambi wél opgenomen in 
het basispakket. 
Orkambi is het eerste medicijn die de ziekte bij de oorzaak aanpakt. Het is een 

strohalm voor velen wiens leven aan een zijden draadje hangt en er zo lang op 
hebben gewacht. Er is heel veel tijd en geld in geïnvesteerd om een medicijn te 

ontwikkelen. Nu is het medicijn er, maar blijft het liggen op de plank!  
Onacceptabel vonden Jos en Sabrina. Zij hebben daarom een emotionele oproep 

gedaan op Facebook. Meer mensen zijn het met hun eens. De post op facebook 
is namelijk meer dan 87.000x gedeeld en er is een online petitie gestart. 
 

Deze post was de reden om aan tafel te schuiven bij Pauw. Samen met 2 CF-
patiënten en kamerlid Fleur Agema mocht Jos zijn verhaal doen. 

 
 
Als school willen wij de ouders van de Meerdijkschool in gelegenheid stellen om 

deze petitie te tekenen. Dat kan op: 
 

 
https://www.petities24.com/orkambi_in_het_basispakket 
 

Tekent u ook? En gun Lotte en alle andere CF patiënten een beter en langer 
leven! 

 
Prikactie 27 juni 
Op dinsdag 27 juni zullen veel basisscholen in Nederland een uur later 

opengaan dan normaal. Ook onze school doet mee aan de zogenaamde prikactie. 
Leerkrachten starten een uur later met hun les dan normaal. Voor uw kind 

betekent dit dat de school niet om 08.30 uur begint, maar een uur later om 
09.30 uur. Van harte hopen wij dat u de actie steunt en zorgdraagt voor de 
opvang van uw kinderen. U heeft hier inmiddels al een schrijven over ontvangen.  

 
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke 

stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en 
kennissen.   
 
 
 
 

https://www.petities24.com/orkambi_in_het_basispakket
http://www.pofront.nl/
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Meerkijkdag – Kom, kijk, koop en beleef! 

Op vrijdag 30 juni van 11:30 uur tot 14:00 uur vindt de Meerkijkdag plaats. Op 
deze dag is iedereen (ouders, familie, buren, vrienden etc) van harte welkom om 

een kijkje te komen nemen op de Meerdijkschool. 
 
Deze dag organiseren we niet zo maar;  tijdens Meerkijkdag organiseren we 

allerlei leuke activiteiten om geld in te zamelen met als doel: PIMP ONS 
SCHOOLPLEIN 

 
Het festijn start om 11:30 uur met de opening van een tentoonstelling van door 
de leerlingen zelf gemaakte kunst. Er zijn optredens van leerlingen op het open 

podium, een sponsorloop, nagels lakken, schoenen poetsen, en nog heel veel 
meer. Op het schoolpleinterras kunt u terecht voor allerlei heerlijke 

(zelfgemaakte) hapjes en drankjes. Meerkijkdag eindigt om 14:00 uur met een 
loterij met spectaculaire prijzen! 
 

Wij hopen middels de Meerkijkdag een mooi bedrag op te halen om diverse 
nieuwe speeltoestellen voor ons schoolplein te kunnen aanschaffen. Uiteraard 

zijn vrijwillige donaties ook van harte welkom t.b.v. ‘pimp ons schoolplein’ op 
rekening nummer: NL95 INGB 0005 4590 22 ten name van Katholieke 

Oudervereniging Meerdijk. 
U komt toch ook? Graag tot ziens op vrijdag 30 juni!  
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Cultuureducatie met Kwaliteit 

U heeft het vast gehoord? 
In alle groepen zijn de leerlingen regelmatig op onderzoek uit om kennis te 

nemen van de schoenindustrie in regio ‘De Langstraat’ of buigen zich over een 
ontwerp van een schoen.  
Verschillende kunstvakdocenten verzorgen lessen waarbij de leerlingen werken 

met schuimrubber, gips, hout e.d. om werkstukken te creëren die u kunt 
aanschouwen tijdens de tentoonstelling van 30 juni. 

Komt dat zien. 
 
Op 28 en 29 juni zetten we de 

leer- en schoenenindustrie 
nogmaals centraal door allerlei 

activiteiten zoals: 
Hoe zag de Romeinse sandaal 
eruit? Schoenen vouwen in groep 

1-2. 
Mijn voetafdruk op papier. Het 

‘blote-voetenpad’. De leerfrabriek 
via School TV. 

Inmiddels zijn groepen al naar de 
leerlooierij geweest, hebben zij 

een middag in het atelier gewerkt als kunstenaar, is de woordenschat uitgebreid 

met specifieke termen uit de leer- en schoenenindustrie. Een jaar vol informatie 
en activiteit rondom de leer- en schoenenindustrie is zeer succesvol geweest en 

we hopen op een spetterende afronding met de tentoonstelling van 235 
producten gemaakt door 235 Meerdijk leerlingen. 
 

 
Rapport en oudergesprekken  

Op woensdag 28 juni gaat het laatste rapport mee naar huis. In de week van 
3 juli (3-7 juli)zijn er facultatieve rapportgesprekken. U wordt hiervoor 
uitgenodigd door de leerkracht of u kunt zich, indien nodig, van tevoren 

inschrijven middels een inschrijflijst naast de deur van de betreffende klas. Het 
rapport graag weer inleveren in het begin van het nieuwe schooljaar. 

Centrale Eindtoets 
In de vorige Tussenbeide hadden we niet gemeld wat de totale eindscore was. 
De 29 leerlingen van groep 8 behaalden een score van 538,1. Het landelijke 

gemiddelde bedroeg 535,1. Wij zijn tevreden met het behaalde resultaat. De 
leerlingen van groep 8 hebben inmiddels allemaal hun aanmelding afgerond en 

starten het volgend jaar op:  
MET praktijkonderwijs te Waalwijk, De Overlaat, Walewyc, Willem van Oranje 
College, Dr. Mollercollege, Van Haestrechtschool te Kaatsheuvel en 

D’Oultremontcollege in Drunen.  

 
Wisselmiddag 4 juli 2017 
De groepen 1 tot en met 7 gaan op deze dinsdagmiddag naar het lokaal waar ze 
het volgend schooljaar zullen vertoeven. Nadat ze in de eigen groep spullen 

opgehaald hebben, gaan ze door naar de groep waar zij na de zomervakantie 
heengaan. Daar ontmoeten zij hun leerkracht en eventueel nieuwe 
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klasgenootjes. Die middag snuffelen ze even aan de leerstof van de volgende 

groep. En wordt het vooral een ‘ontmoeting’ in een nieuwe omgeving. Om 14.45 
uur gaan de kinderen terug naar de eigen klas om ervaringen uit te wisselen en 

de dag af te sluiten. 
Groep 8  werkt deze middag aan hun eigen musical o.l.v. juffrouw Anne. 
 

Formatie 
Bij welke juf of meester komt uw zoon/dochter volgend jaar? 

 
Er gaan een paar verschuivingen plaatsvinden in het personeelsbestand.  
Wij nemen afscheid van juffrouw Nathalie (groep 7).  

En het is nog niet zeker of juffrouw Ilse ( groep 1-2) nog voor een kleine 
werktijdfactor bij Meerdijk werkzaam kan zijn.  

Wat wel zeker is, is dat juffrouw Maria per 1-1-2018 zal gaan genieten van 
prepensioen en dat zij tot januari 2018 werkzaam zal zijn in de groepen 1-2 
naast juffrouw Barbara en Elsbeth.  

Verandering in de groepsbezetting komt ook door leraren, die langere tijd een 
bepaalde groep hebben gedraaid en die nu ingezet worden in een nieuwe groep. 

Zo is de bezetting in bijna alle groepen veranderd, behalve in groep 3 en 6.  
Wij hebben voor groep 8 een ervaren bovenbouw-leerkracht; juffrouw Marloes 

Maas aangesteld, zodat meneer Paul en juffrouw Yentl groep 7 kunnen 
bemannen.  
De twee groepen, die nog niet genoemd zijn; groep 4 en groep 5 zullen door juf 

Petra en Tilly (groep 5) en juf Petra en juf Kim (groep 4) geleid worden. Juf Petra 
heeft de expertise van beide groepen en zal deze expertise delen en overdragen, 

waarbij kwaliteit van onderwijs uitgangspunt blijft. 
 
Met deze formatie willen wij het schooljaar 2017-2018 starten en wij hopen op 

een mooie, leerrijke tijd voor elke groep en elk individu op Basisschool Meerdijk. 
 

In onderstaand schema is de formatie per groep in beeld gebracht: 
Groep    

1/2A Juf Barbara Juf Maria 

1/2B Juf Elsbeth Juf Maria 

3 Juf Linda  

4 Juf Kim Juf Petra 

5 Juf Tilly Juf Petra 

6 Juf Muriel Juf Mariëlle  

7 Meneer Paul Juf Yentl 

8 Juf Marloes  

 

Er volgt nog een ‘Tussenbeide extra’ waarin de volledige formatie weergegeven 
wordt, zodat u op de hoogte bent op welke dagen de leraren werkzaam zijn in de 
groep.  
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In datzelfde schrijven geven wij u ook alvast belangrijke data en activiteiten door 

van het nieuwe schooljaar 2017-2018. 
 

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 

 
 

Wet Werk en Zekerheid 
Zoals u inmiddels wellicht vernomen heeft, hebben we dit schooljaar de gevolgen 

van de Wet Werk en Zekerheid aan de lijve ondervonden. De 
vervangingsproblematiek is enorm. Korte vervangingen, langdurige vervangingen 
zijn nauwelijks in te vullen. 

Meerdijk had en heeft de pech dat Meneer Paul (groep 8) en juffrouw Muriel 
(groep 6) hun werkzaamheden voor een langere periode moesten neerleggen.  

Door inzet van collega’s en de beschikbare vervangers hebben we geen 
leerlingen naar huis hoeven sturen tot nu toe.  

De komende periode zal de vervanging voor meneer Paul in groep 8 voortgezet 
worden door meneer Benno en juffrouw Anne. Meneer Paul zal achter de 
schermen werkzaamheden verrichten voor groep 8.  

Juffrouw Muriel is optimistisch over haar herstel en wil dolgraag haar leerlingen 
in groep 6 weer begeleiden. Dinsdag 27 juni komt ze zeker een kijkje nemen in 

de klas met de hoop om maandag 3 juli weer present te zijn. Laten we hopen dat 
het herstel zich doorzet.  
 

Juffendag groep 3 en 4 
Op woensdag 5 juli vieren de juffen van groep 3 en 4 het juffenfeest. We 

hopen mooi weer en maken er een gezellige ochtend van! 

Meerdijkshirts  
Het is de bedoeling dat u na elke activiteit het blauwe Meerdijkshirtje weer op 

school inlevert. Heeft u thuis nog een shirtje liggen, wilt u deze dan zo snel 
mogelijk weer terug inleveren? Bedankt alvast. 

Vrijdag 7 juli komt Paul van Loon voorlezen 
Paul van Loon is een schrijver van boeken voor kinderen van 
7 tot 99 jaar. 

Iets jongere en iets oudere kinderen mogen zijn boeken ook 
gerust lezen. Hij is vooral bekend door zijn boeken over 

Dolfje Weerwolfje, Foeksia de miniheks en de Griezelbus. 
Paul van Loon is al meer dan 30 jaar schrijver en heeft maar 
liefst 10 keer de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 

gewonnen. Inmiddels zijn er meer dan een miljoen Paul van 
Loon-lezers. Zelf houdt hij het meest van griezelverhalen, 

van gekke verhalen en van grumorverhalen (dat is een 
combinatie van de eerste twee). 
Paul van Loon vindt het het allerbelangrijkste dat kinderen 

zijn boeken met plezier lezen. 
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Paul van Loon komt 7 juli voorlezen in de speelzaal. Eerst aan groep 1 tot en met 

4 en aansluitend aan groep 5 tot en met 8.  

Vanaf 11.45 uur bent u van harte uitgenodigd in Zomerdijk. Hier zal een 

boekenverkoop zijn in het kader van Zomerlezen.  

Er zijn dan boeken te koop van Paul van Loon en wat goedlopende series uit The 
Read shop. Paul van Loon signeert zijn verkochte boeken.  

 

Meedoen aan sport en cultur: Waalwijk Helpt! 

Uw zoon/dochter heeft een flyer mee gekregen met 
informatie over het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en De 

Paswijzer in de gemeente Waalwijk.  

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Mist u een herenjas, zonnebril of sleutelbos? Dan kunt u terecht bij meneer Rob.  

      

 

Natuurlijk Avontuurlijk!  

 

Op avontuur in de zomervakantie 
In deze vakantie gaan de kinderen langs 

diverse landschappen en klimaten. Van 
de jungle tot de zee en van savanne tot bosrijk land. Voor alle kinderen is er 
steeds weer wat te beleven.  

Een zoektocht over het strand, een fototoestel of bananenboot maken, een 
waterspelendag of een uitstapje naar de natuur; het komt allemaal voorbij.  Kom 

je ook naar de BSO van Mikz, het wordt een super vakantie en jij bent van harte 
welkom! 
 

Kiesdagen 
Voor de kinderen vanaf 7 jaar zijn er in totaal 6 Kiesdagen. Cocktails maken, 

beachvolleybal, bamboestieken, een dagje de natuur in of een selfiespeurtocht; 
er is altijd iets leuks voor iedereen.  
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Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO en de basisscholen en op de 

website van Mikz. 
 

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.  
 

 
Lees verder… 

 

 

 
 
 

 

http://www.mikz.nl/
mailto:klant@mikz.nl
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Bericht van de Bieb: werkstuk of spreekbeurt 

 

Zoek je betrouwbare informatie voor je 
werkstuk of spreekbeurt? Op de site van de 

bibliotheek hebben we speciaal voor jou 
boeken, filmpjes en websites bij elkaar 
gezocht. Ieder onderwerp is er voor groep 5/6, 

groep 7/8 en klas 1/2. Dus altijd informatie die 
bij jou past! Kijk op: 

www.bibliotheek.nl/werkstuk 

Meer dan 300 onderwerpen! 
De onderwerpen zijn verdeeld over 11 verschillende 

thema's: De aarde | Landen & Steden | Planten & Dieren | De mens | 
Geschiedenis | Kunst & Cultuur | Levensbeschouwing | De samenleving | Sport & 
Vrije tijd | Techniek & Wetenschap | Eten & Drinken. 

Een leuke animatie bij je spreekbeurt? Bij deze thema’s hebben we ook meer dan 
100 animatiefilmpjes! Kijk hier maar eens: www.bibliotheek.nl/animaties  

 
 

Op vakantie naar Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u 

goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor 

landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor 

Kaapverdië en andere landen ver weg, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. 

besmettelijke geelzucht (hepatitis A).  

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na 

terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op 

basisscholen verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun 

beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en 

broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel 

gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere 

reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties   

  

Kijk op de 

website www.ggdreisvaccinaties.nl

 welke adviezen er gelden. U kunt 

eenvoudig online een afspraak 

maken bij een GGD in uw regio. 

Download de app GGDreistmee. 

https://www.bibliotheek.nl/werkstuk.html
https://www.bibliotheek.nl/animaties.html
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/app-ggd-reist-mee
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Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 13 juli 2017 


