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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 maart Alle kinderen de middag vrij 

17 maart Aanmelden VO 
Start legoweken 

Start Lentekriebels 

18 maart  Aanmelden VO 

19 maart Knappe Koppen Atelier groep 4/5 
Gemeenteraadsverkiezingen 

21 maart Alle kinderen de middag vrij 

25 maart Juffrouw Mariëlle jarig 

Vergadering Ouderraad 

28 maart Alle kinderen de middag vrij 

2 april Knappe Koppen Atelier groep 2/3 

4 april Alle kinderen de middag vrij 

 
 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Jarigen 

 
13-03 Sophie Buijs 4   
16-03 Manuel Hulsman 8 

22-03 Maud van Drunen 8 
25-03 Merijn Vrenken 7 
25-03 Thijs Buijs 6 

31-03 Fabian Klijn 1B 
 

Instroom 
Fenne Bergmans is gestart 1/2B. Welkom bij ons op school Fenne, wij wensen 
jou een prettige en leerzame tijd op basisschool Meerdijk.  

 
Leerlingenaantal en de toekomst 

Op dit moment hebben we 201 leerlingen. Een mooi aantal. 
Met de instroom in de kleuterklas vormen we het komend jaar een groep 3 van 
ongeveer 24 leerlingen. En dat is goed. Als we formeren is de norm voor een 

volledige leerkracht een groep met 25 leerlingen. Daarom willen we graag dat de 
komende groepen bestaan uit 25 of meer leerlingen. 

Daarom moeten we onze school promoten. De scholen, in ons voedingsgebied en 
in Waalwijk worden één voor één gerenoveerd of krijgen nieuwbouw. Zij kunnen 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals voorschoolse opvang, naschoolse 

opvang en hebben de middelen om de school in te richten voor het “nieuwe 
leren”. 

Meerdijkschool wordt niet gerenoveerd of herbouwd, maar levert jaar op jaar 
kwaliteit! Wij zijn ons bewust van de faciliteiten en de uitstraling van de andere 
scholen, maar Meerdijk levert verdieping, blijvende professionaliteit, stabiliteit en 

maakt waar waarvoor zij staat. Daarmee profileert de school zich in alle 
bescheidenheid. Uw zoon /dochter krijgt deze week een flyer mee naar huis. 

Wilt u deze flyer een mooie plaats geven, zodat iedereen het kan zien? 
Of geef de flyer aan iemand, die een goede school zoekt? 

Dank u wel! U maakt een kleine school groot! 
 
Kwaliteit 

Dagelijks spreken we over de kwaliteit van de school. En u heeft hierover een 
mening. Onlangs heeft u de vragenlijst ingevuld en wij analyseren de gegevens. 

Wij koppelen dit graag aan u terug, zodat u op de hoogte bent van de speer- en 
leerpunten. Wij hopen dat we aanspraak mogen maken op u als klankbord als de 
analyse vraagt om antwoorden, overdenkingen om de kwaliteit te verhogen en te 

verdiepen. 
Wij danken iedereen, die de vragenlijst heeft ingevuld of heeft geprobeerd deze 

in te vullen. U hoort weer snel van ons. 
 
Formatie 

De formatie op een school is altijd actueel. Ook bij ons. Juffrouw Jadine werkte 
ongeveer 7 maanden bij ons en verliet ons onlangs. Juffrouw Nel is wel op 

school, maar zit nog steeds in de ziektewet en het herstel zal geruime tijd in 
beslag nemen. Meneer Frank is inmiddels al bijna twee jaar ziek. Het proces 
vraagt nog steeds veel inspanning, emotie en de toekomst is onzeker. 

Bijna geruisloos worden taken overgenomen en ontstaan nieuwe routines. 
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De laatste ontwikkelingen brachten rust, omdat leerkrachten die al verbonden 

waren aan de school hun taken uitbreidden. Juffrouw Petra nam een dag extra 
voor haar groep 4. Juffrouw Lindy nam het over in groep 1-2. 

Juffrouw Linda blijft het gezicht op vrijdag in groep 3. 
Minder nieuwe gezichten, meer stabiliteit. 
 

We denken al na over het komend schooljaar. We weten dat er landelijk een 
krimp is. We weten dat er bezuinigd moet worden. We denken nu na over het 

schooljaar 2014-2015. We starten wederom met 2 kleutergroepen. De instroom 
tot nu toe is voldoende, maar de komende groep starters zal ook uit 20 tot 25 
leerlingen samengesteld moeten worden. De huidige groepen schuiven een 

klaslokaal op. De 28 leerlingen van groep 8 gaan naar het Voortgezet Onderwijs. 
Natuurlijk kan er nog van alles gebeuren. Kinderen, die versnellen, die dubbelen, 

die verhuizen, die instromen… 
We willen u meenemen in onze overdenkingen. Dus heeft u ideeën, suggesties, 
opmerkingen? Maak ze kenbaar. Dit kan natuurlijk ook bij de ouders van de 

Medezeggenschapsraad: Mevrouw Hilde van Bakel en Mevrouw Moniek Dupuis. 
 

Eindcito groep 8 
De uitslag kwam woensdagmorgen binnen en inmiddels hebben alle kinderen hun 

overzicht mee naar huis. Ze hebben drie dagen hun uiterste best gedaan en eruit 
gehaald wat erin zat op dat moment. We mogen de groep feliciteren met de 
totaalscore van 541,2. (landelijke gemiddelde 534,4 ( zonder correctie)) 

En nu de aanmelding op het Voortgezet Onderwijs! 
 

Creativiteit 
Dit woord is de kernwaarde van dit jaar, waaraan we invulling willen geven. 
Medezeggenschapsraad, Ouderraad, Team en Leerlingenraad buigen zich 

hierover. Wat is dat: CREATIVITEIT? Waarom is het belangrijk? Hoe zien we in 
de school, dat creativiteit een kernwaarde is?  

 
Tezamen met het vullen van de kernwaarde Creativiteit zijn we 

Voorloperschool geworden van Cultuureducatie met Kwaliteit: Cultuurloper. 
Eindelijk komen we toe aan het verbinden van de kunsten en Meervoudige 

Intelligentie met het daadwerkelijke leren. Kunst in Leren. 
Leren tellen met het zingen van een lied? De tafels oefenen met boomwackers. 
Gedichten schrijven op kleurige herfstbladen. Leren zien door het tekenen. 

Vanuit een stenentafel praten over geschiedenis, over natuur. Met een paar 
stokjes, een stukje plastic en kneedgum een beeldje maken dat vervolgens door 

een wit blad en lampje uitgroeit tot een theatervoorstelling. Kunt u zich dit 
voorstellen? Onvoorstelbaar, wat mooi. 
 

https://www.google.nl/search?biw=1364&bih=676&tbm=isch&q=creatief&revid=270880888
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Lego 
Vanaf maandag 17 maart t/m vrijdag 28 maart is 

de speelzaal omgetoverd tot een echt 
legoparadijs. Alle groepen komen meerdere 
malen aan de beurt om hier gebruik van te 

maken. Dit uitzonderlijke project wordt al voor de 
3de keer mede mogelijk gemaakt door familie de 

Munnik, wij danken hen hiervoor.  
 
 

Lentekriebels 
Van 17 maart t/m 21 maart is de ‘Week van de Lentekriebels’. Dit is een 

projectweek waarin kinderen les krijgen over relationele en seksuele vorming. De 
GGD zorgt voor ondersteunende materialen, zodat de leerkrachten de lessen 
goed kunnen verzorgen. Al vanaf jonge leeftijd hebben kinderen relaties, ze gaan 

vriendschappen aan, worden verliefd en doen eerste ervaringen op met 
seksualiteit. Kinderen maken tijdens de basisschoolleeftijd een enorme 

ontwikkeling door. Kinderen hebben recht op juiste informatie over relaties en 
seksualiteit, ze hebben behoefte aan 

duidelijke kaders en hebben zelf ook vragen 
over seksualiteit. Deze projectweek sluit 
goed aan bij de ontwikkelingsfasen van 

kinderen. Hierbij krijgen kinderen op een 
leeftijdsadequate wijze de juiste kennis 

aangereikt. U ontvangt nu een ouderbrief, 
waarin vanuit de GGD i.o.m. school u nog 

meer informatie aangeboden wordt. 

 
Het belang van voorlezen 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk! Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 
taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve 

vaardigheden. Maar het belangrijkste: ze beleven er veel plezier aan!  
 

Waarom voorlezen?  

Van alle dingen die u met uw kind doet, is voorlezen iets waarvan hij/zij het 

meeste leert. Want bij kinderen, hoe jong ook, geldt dat ze open staan voor 
nieuwe ervaringen en ontdekkingen. En daar leren ze van!  

 

 

Dit leert uw zoon/dochter van het voorlezen 

Taalontwikkeling: Jonge baby’s leren nieuwe woorden van simpele 
plaatjesboeken. Doordat ze zien hoe iets er uitziet als u het benoemt, leggen ze 

het verband tussen het ‘ding’ en het woord dat daarbij hoort. Als uw kind weer 
iets ouder is, kunt u met hem praten over een boekje. Hij leert dan op een leuke 

manier actief met taal om te gaan.  
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Concentratie: Kinderen willen de hele wereld ontdekken. Daardoor zijn ze vaak 

tegelijkertijd met allerlei dingen bezig. Boekjes lezen is één van de dingen die 
echt concentratie vereist.  

Rust te krijgen: Juist omdat een kind zich vanzelf concentreert op een boekje, 
heeft hij even geen oog voor andere dingen om zich heen. Hij heeft tijd om even 
lekker bij te komen. Daarom is voorlezen ook een van de ouderwetse trucs om 

kinderen op bed te leggen!  

Stimuleert de fantasie: Jonge kinderen zijn heel erg bezig met het ontwikkelen 

van hun fantasie. Soms lijkt het wel alsof ze in een fantasiewereld wonen! Die 
ontwikkeling is erg belangrijk. Boekjes zijn de ideale plaats waar alles kan 
gebeuren. De held uit het verhaal kan alles waar uw kind alleen maar van kan 

dromen. Vol met kleur, gekke dingen en altijd met een goed einde. Kies daarom 
ook boekjes die passen in zijn/haar belevingswereld.  

 
Tandartsafspraken 
Gelukkig vinden de meeste tandartsafspraken van de kinderen buiten schooltijd 

plaats. Dit waarderen wij zeer, omdat de kinderen hierdoor zo weinig mogelijk 
lessen missen. Het valt ons helaas de laatste tijd op dat er toch veel kinderen 

zijn, die onder schooltijd een tandartsafspraak hebben. Zij missen hierdoor 
instructie en lesstof. De organisatie wordt hierdoor onnodig belast met het 

herhalen en in laten halen van bijvoorbeeld dictees, toetsen e.d. Dit is voor zowel 
de leerling als voor de leerkracht niet prettig.  
Wij verzoeken u daarom vriendelijk hier rekening mee te houden als u een 

tandartsafspraak maakt.  
 

Oproep 
Heeft u thuis nog verkleedkleren waar uw zoon/dochter is uitgegroeid en/of waar 
u niets meer mee doet? Onze kleutergroepen zijn er heel blij mee! 

 
Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpen, die niet opgehaald zijn voor 24 maart gaan mee met 
de vrachtwagen van Reshare. Bent u nog iets kwijt? Een jas, een t-shirt, 
schoenen…kom kijken in het halletje van groep 5-8. 

 
Kledingactie 

Op maandag 24 maart wordt een kledingcontainer 
geplaatst voor de school, waarin u uw kleding, schoenen, 
textiel in afgesloten plastic zakken kunt deponeren. 

Reshare verkoopt aan sorteerbedrijven. Maar ze houdt ook 
een deel zelf, als noodvoorraad voor eventuele 

rampsituaties in binnen- en buitenland. Ten slotte is een 
deel van de ingezamelde kleding terug te vinden in de 
tweedehands kledingwinkels. Daar bieden ze kwalitatief 

goede kleding tegen een sociale prijs aan. Van de 
opbrengst worden verschillende hulpprojecten in binnen- 

en buitenland bekostigd. 
De school krijgt een kleine vergoeding voor het inzamelen. 
Helpt u Reshare en Meerdijk?  
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Schoolzwemtoernooi 2014 
Het 17de schoolzwemtoernooi is weer succesvol verlopen. Veel enthousiaste 

deelnemers en mooie sportieve prestaties.  
Dit jaar is de wisselbeker gewonnen door basisschool Baardwijk uit Waalwijk! 
 

Hierbij de uitslagen en tijden van onze kanjers!  
Kijk voor meer uitslagen en/of informatie op www.wzvwaalwijk.nl  

 

Rang Naam Borst 

12 Phileine Hulscher (groep 3 meisjes) 0:50,02 

   

15 Julius Hendriks (groep 4 jongens) 0:36,11 

19 Timo van der Velden (groep 4 jongens) 0:39,54 

   

2 Eline van Veldhoven (groep 4 meisjes) 0:30,75 

   

2 Emma van Hulten (groep 6 meisjes) 0:20,22 

6 Sophie Boelens (groep 6 meisjes) 0:25,55 

 

Rang Naam Rug 

13 Phileine Hulscher (groep 3 meisjes) 1:31,80 

   

6 Timo van der Velden (groep 4 jongens) 0:34,18 

25 Julius Hendriks (groep 4 jongens) 0:51,03 

   

9  Eline van Veldhoven (groep 4 meisjes) 0:34,37 

   

2 Sophie Boelens (groep 6 meisjes) 0:25,31 

4 Emma van Hulten (groep 6 meisjes) 0:27,18 

 

 

 
 

http://www.wzvwaalwijk.nl/
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Groepsnieuws groep 1/2 

Hier weer even een berichtje uit groep 1/2A en groep 1/2B. We hebben allemaal 
een heerlijke voorjaarsvakantie gehad en zijn de eerste dagen na de vakantie 

goed gestart met dit mooie weer. We mochten van de juffen in de zandbak 
spelen en hebben ons fruit heerlijk buiten op gegeten. Het leek wel of we aan het 
picknicken waren, zo gezellig was dat! 

 

 
Vanaf volgende week gaan we starten met het thema ‘op de boerderij’ van 
Kleuterplein. We leren dan nieuwe versjes en liedjes, gaan van alles leren over 

boerderijdieren, waar de melk die we drinken vandaan komt, hoe het leven van 
een boer eruit ziet en natuurlijk krijgen we weer een nieuwe letter aangeleerd.  

 
Verder gaan we ook werken aan het thema “Pasen” waarbij we paasmandjes in 
elkaar gaan knutselen, liedjes over de paashaas gaan zingen en de kip met haar 

kuikens. Met dit mooie weer krijgen we een echt lentegevoel…… 
 

Binnenkort krijgen we ook nieuwe klasgenootjes. Hjalmar Sars en Sep van de 
Linden in groep 1/2B en Stef Michaël, Julia Bosman en Nox Vesters in groep 
1/2A. Wij weten nog maar al te goed 

hoe spannend het is om voor het 
eerst naar de grote school te gaan. 

Daarom gaan wij ervoor zorgen dat 
zij het heel leuk krijgen bij ons in de 
klas.  

 
Groetjes van alle kleuters! 

 
 

Dag allemaal! 
 

Volgende tussenbeide: 3 april 2014 


