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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 

25 maart Juffrouw Mariëlle jarig 

25 maart Vergadering Ouderraad 

26 maart Ouderavond KANJERtraining 

27 maart  Continurooster 8.30-14.30 uur 
Viering Palmpasen  

Groep 1 t/m 4 op bezoek bij de Blyde Incomste 

2 april Paasontbijt 

6 april 2de paasdag, alle kinderen vrij 

7 april Juffrouw Nicole jarig 

9 april  GGD Spreekuur 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 

25-03 Merijn Vrenken 8 
25-03 Thijs Buijs 7 

26-03 Stef Michaël 1A 
31-03 Fabian Klijn 2B 

02-04 Julia Bosman 1A 
08-04 Julian Keijzers 6 
 

 
Reminder ouderavond 

Kanjertraining 
Zoals u in de uitnodiging heeft 

gelezen is donderdagavond 26 
maart de uitleg voor de 

Kanjertraining die de leerkrachten op 
dit moment volgen. Heeft u al 
aangegeven aan de leerkracht van uw 

zoon/dochter of u hierbij aanwezig 
bent? Indien u niet komt, stuurt u 

toch even een mailtje. Het team kan 
dan inventariseren hoeveel ouders er 
deze avond aanwezig zijn.  

Wij willen het graag met u oppakken. 
Komt u ook? 
 
Kinderjury 

 

Bij de Kinderjury kiezen leerlingen hun eigen 
favorieten uit alle kinderboeken van het voorgaande 

jaar. Zo leren ze kritisch lezen, meningen 
onderbouwen én komen ze in contact met de beste 

boeken. Van onze school hebben 31 kinderen zich 
hiervoor opgegeven. Samen met kinderen tussen de 
6 en 12 jaar bepalen zij wat het beste boek van 

2014 is. De schrijver van dat boek wint de prijs van 
de Nederlandse Kinderjury. De kinderjury gaat 

zoveel mogelijk boeken lezen uit 2014 en stemmen 
voor 13 mei op hun top drie van boeken.  

 

Eerste H. Communie 

Dit jaar vindt de Communie plaats op 19 april 2015 in 
de Sint-Janskerk in Waalwijk. Het woord ‘communie’ 
betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je 

Jezus zelf en word je tegelijkertijd één met de hele 
kerkgemeenschap. Om de communie te mogen 

ontvangen moet je eerst zijn gedoopt. De meeste 
kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen 
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hun eerste heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn. ’Tijn, Krijn, Fenna 

en Wessel uit groep 4 doen dit jaar hun communie. Zij zijn een aantal keer naar 
de Teresiaschool geweest,  

om deze communie voor te bereiden. Deze voorbereiding wordt gedaan door de 
vrijwilligers van de parochie en/of door de diaken en de pastoor. 
 

Wij wensen onze communicanten een fijne dag! 
 

Het Heilig Vormsel 
Het Heilig Vormsel is een bijzonder sacrament. Het wijdt de 
dopeling verder in het Christelijk leven. De Heilige Geest wordt 

over hem/haar uitgestort, zoals dat bij de apostelen gebeurde op 
wat nu bekend staat als het Pinkerfeest.  

 
Een van de onderdelen ter voorbereiding is deelname aan de 

Power of Fire vormelingen dag op zaterdag 15 april a.s. Deze dag wordt 

gehouden in Den Bosch. De Power of Firedag is een leuke dag die vol staat van 
ontmoeting met leeftijdsgenoten die gevormd zijn, van gebed, sport, spel, 

plezier en catechese. Het Heilig Vormsel vindt dit jaar plaats op 12 april 2015. 
 

W4 Kangoeroe 
Donderdag 19 maart deed onze school 
voor de eerste keer mee aan de 

grootste internationale reken- en 
wiskundewedstrijd.  

Hiervoor hadden zich maar liefst 23 duo’s en 11 eenlingen opgegeven. In de 
aula, de teamkamer, Zomerdijk en 2 klaslokalen zaten de leerlingen uit de 
groepen 4 t/m 8 van 9 tot 10 uur ingespannen te werken aan de uitdagende, 

soms pittige rekenopgaven. Nu maar afwachten hoe zij het eraf hebben 
gebracht. 

Voor meer informatie zie  www.w4kangoeroe.nl.  
 
Activiteiten rondom Pasen 

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus 
uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. 

Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de 
derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag 
op Paaszondag een wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de 

Paasdag met feestelijk gezang begroet. Pasen was vroeger ook een 
seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente en het 

einde van een tijd van schaarste, dat heerste als de voorraden van de winter 
opraakten. Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, 
zoals het rapen van eieren. Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. 

Ze begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden 
brengen en voor een goede oogst zouden zorgen. Later dienden de eieren voor 

de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode (die na de viering van 
Carnaval begon) weer op krachten te komen. Met Palmpasen werden de eieren 
ingezameld. 

 
Vandaag heeft u via de mail informatie ontvangen over de activiteiten rondom 

Pasen. Hierbij alles nog even in het kort op een rij.  

http://www.beleven.org/feest/goede_vrijdag
http://www.beleven.org/feest/stille_zaterdag
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- Vrijdagochtend 27 maart gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de 

Blyde Incomste om paasmandjes te overhandigen en optredens te 
verzorgen.  

- Voor deze paasmandjes nemen alle kinderen van groep 1 t/m 4 van thuis 
twee stuks fruit (geen rijp fruit) en wat lekkers mee in een zakje voorzien 
van naam. Graag voor 24 maart inleveren bij de juf.  

- Donderdag 2 april is het Paasontbijt voor de leerlingen 
van groep 1 t/m 8.  

- Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter voor het 
paasontbijt een bord, mes, vork en beker 
meeneemt in een plastic tas voorzien van naam. 

Graag op woensdag 1 april meegeven zodat we 
die dag de tafel gezellig kunnen dekken voor het 

ontbijt.  
- Op donderdagmiddag 2 april gaan de kinderen 

(onderbouw gekoppeld aan de bovenbouw) buiten 

paaseieren zoeken.  
 

Wij wensen iedereen fijne Paasdagen toe! 
 

Cultuureducatie 1 
Foto en Filmproject 
Groep 7 en 8 maken kennis met een foto-filmproject “Onderweg”. 

Locatie: op school van 20 mrt 2015 t/m 3 april 2015 

Waar ben je als je onderweg bent? 
Wat zie je dan? En wat hoor je? 

Cultuureducatie 2 

Basisschool Meerdijk is een voorloperschool Cultuureducatie met Kwaliteit. 
Op dit moment volgt het team de training: “Creativiteit & Ontwerpend leren”. 

Wij vinden het  belangrijk dat de leerling als onderzoeker de wereld verkent. Met 
verwondering en “open mind” ontdekt wat de omgeving hem of haar brengt. 
Op woensdagmiddag 1 april ronden we de training af en gaan we terug naar 

school met een koffer vol kennis, vaardigheden en toepassingsmogelijkheden. 
 

Personeel 
Wij willen u mededelen dat juffrouw Kim uit groep 7 vanaf dinsdag 31 maart van 
haar zwangerschapsverlof gaat genieten en dat zij vervangen zal worden door 

juffrouw Linda (uit groep 5). Op maandag, dinsdag en woensdag staat juffrouw 
Linda in groep 7 en op donderdag en vrijdag in groep 5. 

 
Juffrouw Marion (leerkracht groep 5, die vervangen wordt door juffrouw Linda) is 

op vele momenten aanwezig op school en werkt aan de opbouw van 

uren. Ze geniet ontzettend van het hervatten van haar 
werkzaamheden, maar zal het rustig aan moeten doen. 
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Juffrouw Nel helpt de verschillende kinderen met hun opdrachten en taken op 
maandag en donderdag. Deze ondersteuning zal tot het einde van het 

schooljaar plaatsvinden. Daarna gaat juffrouw Nel vervroegd met 
pensioen en zal zij op enig moment afscheid nemen van 
Meerdijkschool. 

 
 

Juffrouw Ria uit groep 3 staat elke dag met veel energie voor de klas. 
Ook zij zal met pensioen gaan per 1 oktober 2015. De beëindiging 
van het werkzame leven zullen we niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. 
 

 
Meneer Frank (ICT-er) is al heel lang ziek en zal zijn werkzaamheden 

niet hervatten. Voor nieuwe ouders en kinderen is dit een onbekende 

naam, maar voor heel veel andere ouders en kinderen niet. Meneer 
Frank was werkzaam als ICT-er en begeleidde kleine groepjes 

kinderen met programma’s als Word, Power Point, Excel, Paint. Wij 
wensen meneer Frank veel sterkte! 

 
 
Vragenlijsten 

LTP 
We hebben bij de leerlingen uit groep 5-8 de  

Leerling- Tevredenheids-Peiling ( LTP) afgenomen. 
Uit de analyse blijkt dat de kinderen zeer tevreden zijn over de pedagogische 
tact van leerkrachten. Verder scoort het imago van Meerdijkschool hoog; 3.9 ( 

hoogst haalbare is 4.0) De kinderen vinden het fijn dat zij op Meerdijkschool 
zitten. Dat is een mooi compliment voor kind, ouder en school. Samen maken, 

onderhouden en beleven we het pedagogisch klimaat. 
Continurooster 
We hebben de vragenlijst over het experiment 10-daagse continurooster uitgezet 

naar alle ouders. Dit is niet helemaal goed gegaan. Een aantal ouders hebben 
geen bericht ontvangen en kunnen de vragen niet beantwoorden via Parnassys. 

Heel veel ouders hebben het wel ontvangen en we zien dan ook een behoorlijk 
percentage respons. 
De medewerkers van Parnassys, ons administratiesysteem, zijn naarstig op zoek 

naar de defecten/fouten. We bedanken u nu alvast voor het invullen van de 
vragenlijst via Parnassys of het beantwoorden van de vragen via de e-mail. 

Na analyse zullen we  u de resultaten mededelen. Wij zijn erg nieuwsgierig naar 
de uitslag. U ook? 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 



[Geef tekst op] 
 

19 maart 2015 
Jaargang 10, nummer 9 
Schooljaar 2014-2015 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 

Djairo uit groep 6 doet mee aan Zappsport 
Het Zappsport Running Team staat vanaf zondag 15 maart zes weken lang 

centraal in Zappsport. Vijf kinderen die weinig sporten of het gewoon niet leuk 
vinden gaan een uitdaging aan. Hun doel: de 2,5 km Kidsrun van de Marathon 
van Rotterdam uitlopen. Om zo ver te komen trainen ze wekelijks samen hun 

hardloop-skills in Utrecht, onder begeleiding van een professionele coach.  
Uit talloze aanmeldingen zijn de vijf kinderen geselecteerd, waaronder Djairo uit 

groep 6. In de eerste aflevering is te zien hoe zij in een pretpark verrast worden 
door presentator Ron Boszhard met dit bijzondere nieuws. Tijdens een 
goochelshow van Rob en Emiel, van het TV-programma ‘Streetmagic’, worden ze 

‘overvallen’. Daarna volgt de conditietest, de start van een vijf wekenlange 
training.  

De kinderen hebben allerlei redenen om hieraan deel te nemen: om af te vallen 
of hun conditie te verbeteren bijvoorbeeld.  
 

Of de kinderen van het Zappsport Running Team ook allemaal over de finishlijn 
komen bij de Marathon van Rotterdam, valt nog niet te voorspellen. Kijk daarom 

de komende weken naar Zappsport om te zien hoe de kinderen zich voorbereiden 
op deze speciale uitdaging. 

 
 

Elke zondagochtend om 08.40 uur  Zappsport  op Zapp 
(Nederland 3). 

Djairo uit groep 6 staat links op de foto 
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Lees verder… 

 
 

Altijd al eens een tv-opname bij willen wonen? Dit is je kans! 
 

Beste leerling en ouder(s), 
Binnenkort vinden in het Efteling theater opnames plaats voor het nieuwe 
feelgood zaterdagavond tv-programma ‘We are family’, dat binnenkort te zien is 

op SBS6. Het programma wordt gepresenteerd door Jochem van Gelder. 
Wij bieden jullie de kans om aanwezig te zijn bij de opnames van dit nieuwe 

televisieprogramma. De opnames zullen plaatsvinden op: vrijdag 20, vrijdag 27 
maart, woensdag  1 en woensdag  8 april 2015 in het Efteling Theater. Deze 
beginnen in de middag (aanwezig om 14.15 uur) en duren tot uiterlijk 19:00 uur.  

In het programma zie je optredens van kinderen tussen de 3 en 12 jaar oud. Zij 
treden samen met één of meer familieleden op en laten een act zien. Dit kan 

variëren van een prachtige zangact van moeder en dochter, een rolschaatsact 
met alle neefjes/nichtjes/ooms en tantes of een stoer drumoptreden van vader 
en zoon. Kortom, alles is mogelijk, zolang zij maar familie zijn en er minimaal 

één kind meedoet.  
 

Meld je nu aan om gratis bij deze opname(n) aanwezig te zijn! 

Geef in de aanmelding aan op welke datum je graag aanwezig wilt zijn. Vermeld 
ook met wie jullie komen (naam en leeftijd), jouw adres en telefoonnummer. 

Aanmelden graag met maximaal 2 kinderen per ouder, zodat de verhouding van 
het publiek evenredig blijft.  

Na je aanmelding zal je zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail ontvangen met 
daarin verdere informatie.  Er zijn nog plaatsen beschikbaar op 20 en 27 maart, 
de plaatsen op 1 en 8 april zijn beperkt. 

Je kunt je aanmelden via: publiek.wearefamily@talpa.tv 

Graag tot snel! 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Het team van We Are Family 

 

mailto:publiek.wearefamily@talpa.tv
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Persbericht 
10 februari 2015 
De Kindertelefoon in de Bibliotheek Midden-Brabant 

 
WAALWIJK – Op zaterdag 21 maart is de Kindertelefoon aanwezig met een stand 

in de Bibliotheek Waalwijk. De vrijwilligers van de Kindertelefoon zijn aanwezig 
om brandende vragen van kinderen te beantwoorden die zij hebben naar 
aanleiding van de Week van de Lentekriebels. 

 
De Week van de Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels vindt plaats van maandag 16 t/m vrijdag 20 
maart. In deze week volgen leerlingen in groep 1 t/m 8 elke dag een les over 
relationele en seksuele vorming, passend bij de leeftijd van de kinderen. 

 
De Kindertelefoon in de Bibliotheek Waalwijk 

Hoe werkt het menselijk lichaam eigenlijk, hoe moet je zoenen of hoe vraag je 
verkering aan die ene leuke jongen? Deze vragen worden op zaterdag 21 maart 
beantwoord maar er wordt ook gesproken over allerlei andere zaken waar 

kinderen tegenaan lopen. Daarnaast geven de vrijwilligers ook informatie over de 
Kindertelefoon. Waar wordt voor gebeld? Hoe word je vrijwilliger? Wat als mijn 

kind de Kindertelefoon belt?  
De Bibliotheek Waalwijk en de Kindertelefoon zien u graag op zaterdag 21 maart 
tussen 10.00 en 13.00 uur! 

 
Ga naar www.bibliotheekmb.nl voor meer informatie. 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
De Bibliotheek Midden-Brabant 

Afdeling Marketing & Communicatie 
Koningsplein 10 
5038 WG TILBURG 

t. 013 4648 589 
e. communicatie@bibliotheekmb.nl  

i. www.bibliotheekmb.nl 

http://www.bibliotheekmb.nl/
mailto:communicatie@bibliotheekmb.nl


[Geef tekst op] 
 

19 maart 2015 
Jaargang 10, nummer 9 
Schooljaar 2014-2015 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 
 
 



[Geef tekst op] 
 

19 maart 2015 
Jaargang 10, nummer 9 
Schooljaar 2014-2015 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Uitnodiging van de Gemeente Waalwijk 
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Hockeyclub Waalwijk biedt als enige in de regio Hockey+ aan. 

 
Kinderen die vallen onder het ‘passend onderwijs’ op een 

basisschool of het speciaal basisonderwijs hebben nu de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de 
sportkennismakingsdagen van hockeyclub Waalwijk. 

Hockey+ biedt voor hen veel voordelen: 
• Extra individuele aandacht voor ieder kind 

• Er wordt uitgegaan van normale regels, technieken en 
tactieken die gelden in het reguliere 
hockey, maar de regels kunnen worden aangepast aan de 

individuele mogelijkheden en behoeften van de kinderen. 
• Veel structuur en duidelijke regels voor tijdens en na training en wedstrijd. 

• Er wordt rekening gehouden met minder snelle informatieverwerking. 
• Nieuwe vaardigheden worden in kleine stapjes aangeleerd. 
• Plezier en veiligheid staan altijd voorop! 

Je kan nu inschrijven via www.waalwijksportief.nl 
 

 

  

 
Dag allemaal! 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 9 april 2015 
 

http://www.waalwijksportief.nl/

