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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 

 

Jarigen 
 
MAART      Groep 

3   Fleur Boelens   7 
3   Gijs van 't Westeinde  3 

7   Pien Vermeulen   6 
10   Fleur van den Broek  3 
12   Wouter de Munnik   8 

13   Sophie Buijs   6 
22   Tim van der Plaats  5 

 
 Kalender 

7 maart De week van de lentekriebels 

15 maart Wetenschap & Techniekshow groep 1-8 

23 maart  Palmpasen Blyde Incomste groep 1-4 

24 maart Paasontbijt 

 
 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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


[Geef tekst op] 
 

3 maart 2016 
Jaargang 11, nummer 8 
Schooljaar 2015-2016 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Tussenbeide maart 2016 

 
In de Tussenbeide worden artikelen geplaatst, die betrekking hebben op 

onze school, maar ook artikelen, die door de omgeving aangedragen 

worden. Vroeger kregen de kinderen veel flyers mee naar huis. Nu worden 
flyers in de Tussenbeide opgenomen. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het Heilig Vormsel, de 
oudertevredenheidspeiling, Pasen, verkeersweek en nog veel meer. 

 
Elke dag Open dag 

 
 
Dit spreekt voor zich. Aan een persoonlijke ontmoeting geven wij de 

voorkeur. Het jonge kind krijgt de ruimte om uitgebreid de klassen te 

bezoeken en de ouder(s)/verzorger(s) kunnen proeven en zien hoe zoon 
of dochter de ‘grote’ school ervaart. Hartelijk welkom aan een ieder. 

Zijn er nog broertjes of zusjes, die binnenkort 4 jaar worden? 
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërge en directie. 

 
Nieuwe leerlingen 

In groep 3 stroomde Lobke den Braber in en in groep 8 haar broer Sam 
den Braber. Wij wensen hen een gezellige, leerzame tijd op basisschool 

Meerdijk. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



[Geef tekst op] 
 

3 maart 2016 
Jaargang 11, nummer 8 
Schooljaar 2015-2016 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Heilig Vormsel 
 
Op zaterdag 5 maart 2016 om 18.30 uur wordt het 

Heilig Vormsel toegediend in de St. Antoniuskerk door 
vicaris-generaal R. van den Hout aan Emma, Alex, 

Sophie en Marit uit groep 8. 
 
Wat is het vormsel? 

Het vormsel is de bevestiging van het doopsel. Vaak 
zijn we als baby al gedoopt. Op een later moment komt 

de bisschop of een plaatsvervanger langs om de doop 
te bevestigen. Het vormsel bevestigt je als lid van de 
katholieke gemeenschap en als kind van God. Dit 

gebeurt door het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, middels een 
zalving met olie. Andersom bevestigt de vormeling door het ontvangen van het 

vormsel ook dat hij/zij als katholiek door het leven wil gaan. Het vormsel maakt 
hen tot volwassen gelovigen. Volwassen zijn betekent ook verantwoordelijk zijn 
voor wie je bent en wat je doet. 

 
Wij wensen Emma, Alex, Sophie en Marit én hun ouders een hele fijne dag! 

 
Zwemkampioenen! 
 
Op vrijdag 12 februari vond het schoolzwemtoernooi plaats. Wat zijn wij trots op 

onze leerlingen. Onze school heeft de 3e plaats gehaald met 3 gouden, 5 zilveren 
en 3 bronzen medailles. Wat een top-prestaties! 
 

Bij een van de wedstrijden voor groep 3-4 behaalden 3 kinderen uit groep 4 een 
medaille: Sophie werd eerste, Linde tweede en Julie 

derde!  
 
   Van harte gefeliciteerd allemaal! 
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MIKZ naschoolse opvang 

Wij zijn in overleg met MIKZ over naschoolse opvang voor 4 tot 8 jarigen op 
maandag, dinsdag en donderdag op basisschool Meerdijk.  

De entree (Zomerdijk) wordt ingericht als een gezellige woonkamer waar 
kinderen kunnen ontspannen, lezen en spelen. Het plan is om op 5 september 
2016 te starten. Wij hebben er zin in! 

 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
 
Binnenkort komt Mad Science  

een wetenschap & techniekcursus  
verzorgen op Meerdijk, waar de kinderen 

van groep  3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
 
 

We starten met een spectaculaire wetenschap/techniekshow 
voor alle kinderen op dinsdag 15 maart. 

 
Naschoolse cursus voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 
In 6 bijeenkomsten gaan de kinderen aan de slag met talloze experimenten, 

activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van 
de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de natuurkunde? Ontdek 
hoe onze ogen onze hersenen voor de gek kunnen houden, hoe je een paperclip 
laat zweven, of hoe lucht het weer beïnvloedt en nog veeeeeeeel meer wat we 

samen gaan ontdekken. Heb jij al bijvoorbeeld ooit een hond in een handdoek 
zien veranderen??? 

Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbij kunnen 
komen.  Krijg je er al zin in? 
 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.  

Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke 
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en 
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  

                                 
De activiteiten vinden plaats op school om 15.15 uur tot 16.15 uur. 

Data van de cursus: 
 Maandag 11-04-2016 
 Maandag 18-04-2016 

 Maandag 09-05-2016 
 Maandag 23-05-2016 

 Maandag 30-05-2016 
 Maandag 06-06-2016 

 
Inschrijven kan via http://nederland.madscience.org 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 28-3-2016 

Deelname kost € 64,99 per kind.  
 

 
 

http://nederland.madscience.org/
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Palmpasen 
 
Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege 

Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden 
(ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, 

verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de 
evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en 
dood hem wachtten. 

 
Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden 

palmpaasprocessies, waarin Jezus' intocht in 
Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kinderen 
die achter een fanfarekorps aanlopen en in hun hand 

een palmpaasstok houden zijn hier in bepaalde delen 
van Nederland een overblijfsel van. 

De intocht in Jeruzalem uit 
Très Riches Heures de Jean 
Duc de Berry. 

 

De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje 
van brood, groen takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep. 

 
Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week. Deze begint op Palm- of 
Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met 

paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en 
sterven van Christus.  De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, 

Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op 
Pasen. De benaming 'Goede Week' verwijst naar het gegeven, dat de dood 
dankzij Jezus definitief overwonnen is.  Lange tijd mochten tijdens de Goede 

Week -en dat gold ook voor de daarop volgende paasweek- geen zware 
lichamelijke werkzaamheden worden verricht.  

 
Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de palmwijding.  
Deze herinnert aan het gejuich waarmee men Jezus bij zijn intocht 
ontving. 

 
Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom.  
Palmen zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken het symbool 
zijn van de vrede, die door de koning wordt gebracht.  In onze streken 
worden deze echte palmtakken vervangen door takjes van allerlei andere 
altijd groene struiken of bomen.  
 

Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur of bracht ze 
naar het kerkhof of naar een pas omgeploegde of met koren ingezaaide 
akker. In enkele, vooral landelijke streken, bestaan die gebruiken ook nu 
nog. Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen zijn: 
achter het kruisbeeld of boven een deur.  Op sommige plaatsen brengt 
men het palmtakje ook wel naar peter en meter of naar het gezin van een 

petekind. 
 
 

http://www.beleven.org/feest/pesach
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Op veel plaatsen worden zgn. palmpaasstokken gemaakt.  Dit zijn houten 
kruizen, die versierd zijn met een broodhaantje, snoepgoed en fruit die na de 

paasviering naar zieken en bejaarden gebracht worden, vaak in optocht. 
Wij vieren met de groepen 1 t/m 4 Palmpasen samen met de bewoners van de 

Blyde Incomste. 
Dat bezoek vindt plaats op woensdagochtend 23 maart van 10.45 tot 11.45 
uur. 

Op donderdag 24 maart krijgen alle leerlingen op school een paasontbijt 
en mogen zij ’s middags paaseieren zoeken in de speeltuin achter de school. 

 
Met vriendelijke groet, 
De leden van de paascommissie, Hiske Treffers, Bonny van den Broek, Carolien 

Duquesnoy en Marianne Fokke. 
Juffrouw Linda en juffrouw Elsbeth. 

 

Naar de middelbare school …. 
 
De ouders en kinderen van groep 8 hebben de adviezen voor de middelbare 
school ontvangen. Nu kunnen zij gaan kijken welke school het beste bij hen past. 

Een handig hulpmiddel hierbij is www.scholenopdekaart.nl. De ouders van de 
kinderen in groep 8 hebben hierover ook een brief ontvangen van het ministerie 

van OCW. 
 

Tuinkussens gevraagd 
 
Voor groep 1-2 zijn we op zoek naar tuinkussens om buiten mee te spelen. Heeft 

u thuis nog tuinkussens liggen waar u niets mee doet, dan kunt u deze afgeven 
bij de juffen van groep1-2. Wij zijn er ontzettend blij mee! 

 
Dank u wel! 
 

Ouderbijdrage 
 

De penningmeester van de ouderraad mevr. D. de Munnik laat weten dat de 
ouderbijdrage 2015-2016 binnenkort geïnd zal worden. U ontvangt hierover 
informatie via e-mail. Kinderen, die later ingestroomd zijn, krijgen een brief op 

maat.  
 

Gevonden voorwerpen 
 
Morgen 4 maart worden alle gevonden voorwerpen zoals jassen, dassen, tassen, 

bekers, handschoenen et cetera verzameld en naar een ‘goed doel’ gebracht. 
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Bericht van de verkeerswerkgroep  

 
De jaarlijkse verkeersweek komt er weer aan!  
 

We hebben allerlei activiteiten gepland in de week van 11 t/m 15 april. 
Alle kinderen gaan verkeersactiviteiten uitvoeren met het project Pleintje 

Verkeer. We hebben hier al eerder mee gewerkt en dit was een groot succes.  
Onze speelplaats wordt één grote verkeerstuin met echte verkeerslichten, een 
zebrapad, een rotonde en nog veel meer! Het zou fijn zijn als we hiervoor een 

aantal extra skelters kunnen lenen. 
 

De groepen 1 t/m 4 gaan ook nog een verkeerscircuit rijden met 
verkeersmaterialen uit het Pleinpakket dat op school aanwezig is. 

 
 
VVN (Veilig Verkeer Nederland) gaat de groepen 7 en 8  meer 

leren over de dode hoek. De andere groepen krijgen o.b.v. hun 
leerkracht ook de kans om de dode hoek bij een vrachtwagen te 

ervaren.  
Groep 8 gaat aan de slag met een workshop banden plakken. 
Stuk voor stuk leuke, maar ook leerzame “verkeersactiviteiten”.  

 
 

 
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, hebben we uw hulp hard nodig!!!! 
 

Graag zouden wij via de mail (vóór 12 maart) een bericht ontvangen als u kunt 
helpen op dinsdag 12 april. Reacties sturen naar mtrimbach@meerdijk.nl of  

psoethout@meerdijk.nl  
(De hulp voor de andere activiteiten wordt geregeld door de groepsleerkrachten 
en hierover ontvangt u later nog bericht). 

 
 

Dhr./ Mevr. …………………………….. ouder van ……………….............. 
uit groep …………………......   kan helpen bij: 
 

o Het begeleiden van het verkeersparcours van groep 3 t/m 8  op dinsdag 

12 april 

o Het aanleveren van een skelter 

 

Met vriendelijke groet en alvast bedankt voor uw medewerking, 
                                                  
De verkeerswerkgroep BVL 

 
 

mailto:mtrimbach@meerdijk.nl
mailto:psoethout@meerdijk.nl
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Avond 4-daagse 

Begin april ontvangen de scholen weer inschrijfformulieren en zullen leden van 
de ouderraad de coördinatie op zich nemen. Het jaarlijks terugkerend 

‘wandelfestijn’ is geliefd bij jong en oud. Ouders worden te zijner tijd uitgenodigd 
om als begeleider mee te lopen. Reserveert u alvast 18 t/m 21 mei? 
 

Geef mij maar een boek! 
 

Ga vanaf 20 februari naar je boekhandel met één euro op zak en 
zet je ijsmuts op. Heb je geen ijsmuts? Geen probleem: dan 

neem je gewoon een knijpkat mee. Dan is voor één euro het 
prachtige boek Oorlogswinter helemaal van jou! 
www.geefmijmaareenboek.nl  

 
Oorlogswinter is één van de spannendste en meest gelezen 

jeugdboeken. 
 
Je leeft mee met de veertienjarige Michiel, een jongen uit de 

buurt van Zwolle, die onder moeilijke omstandigheden 
volwassen wordt tijdens de ijskoude winter van 

1944/1945, de laatste winter van de Tweede 
Wereldoorlog. Michiel wil graag bijdragen aan het verzet 
tegen de bezetter. Als gevraagd wordt of hij een brief aan iemand wil 

bezorgen als een verzetsactie mis mocht gaan, voelt hij zich eindelijk serieus 
genomen. Maar de overval blijkt verraden, Dirk wordt opgepakt en degene bij 

wie hij de brief moet bezorgen, is doodgeschoten door de Duitsers. Vanaf dat 
moment leert Michiel dat goed en kwaad dicht bij elkaar liggen en dat hij voor 
een juist oordeel op zichzelf moet vertrouwen. Hij ontdekt dat oorlog misschien 

spannend lijkt maar vooral ook gruwelijk is. Met zijn eenzaamheid groeit ook zijn 
onafhankelijkheid. Michiel moet als een volwassene zijn eigen beslissingen gaan 

nemen. Die laatste oorlogsmaanden zal hij zijn hele leven met zich meedragen…  

 
Oorlogswinter ontving sinds de publicatie in 1972 verschillende prijzen, 
waaronder de Gouden Griffel in 1973. In 1975 zond de Vara de gelijknamige 
televisieserie uit, die in 2006 weer uitkwam op DVD. In 2008 verfilmde Martin 

Koolhoven Oorlogswinter, waarvoor in Nederland en België meer dan 1 miljoen 
bezoekers naar de bioscoop kwamen. 

 

Oudertevredenheidspeiling 
Wij danken u hartelijk voor deelname aan de oudertevredenheidspeiling. Er 
waren in totaal 50 respondenten. Dit is 37 %. Vrijdag 4 maart worden de 
oudertevredenheidspeiling, de leerlingtevredenheidspeiling en de 

personeelstevredenheidspeiling geanalyseerd door interne begeleider en directie 
in het bijzijn van bovenschoolse coördinator dhr. H. van Rijn. Op 9 maart nemen 

we deze analyses door met de docenten tijdens de teambijeenkomst. Na 
bespreking in de Medezeggenschapsraad wordt u op de hoogte gesteld van de 
conclusies, die getrokken zullen worden uit de drie peilingen.  

 
 

 
 

http://www.geefmijmaareenboek.nl/
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De week van de lentekriebels    

                                      
                            
De  Week van de Lentekriebels. Deze is 
ontstaan om relationele en seksuele 

vorming in het basisonderwijs te 
stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve 
en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, 

leerkrachten en ouders. De school wordt hierin ondersteund door de regionale 
GGD. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig? 
Ouders en leerkrachten kunnen vragen en situaties tegenkomen, thuis en op 

school, die te maken hebben met de relationele en seksuele ontwikkeling van 
kinderen.  

Basisschool: te vroeg? 
Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan 
informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat 

ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. 
Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter 

sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen 
kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken 
hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de 

opvoeding. 
Activiteiten  

Elke dag wordt er in de groepen 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en 
seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de 
kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van het lespakket ‘Relaties en Seksualiteit’ 

bij de invulling van deze lessen.  
 

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en 
seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels. 
 

Meivakantie bij de BSO!  
 

Deze vakantie staat in het teken van ‘Te land, ter zee en 
in de lucht’.  

 
We hebben allerlei leuke activiteiten op het programma 
staan. Met de jonge kinderen gaan we o.a. magnetisch 

zand maken, er staan waterspelletjes klaar en we 
maken samen mega bellenblaas! 

Ook zijn er voor de kinderen vanaf 7 jaar spetterende 
kiesdagen! Ga je mee op zoek naar de schat in de 
bossen, of bouw jij het bootje wat het snelste vaart?  

Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO. 
Je zult je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!  

Het volledige programma is vanaf 16 maart 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. 

 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/
http://www.mikz.nl/
mailto:klant@mikz.nl


[Geef tekst op] 
 

3 maart 2016 
Jaargang 11, nummer 8 
Schooljaar 2015-2016 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Pleinfestival 

 
Dit jaar is eind mei weer het Pleinfestival in Kaatsheuvel, we staan dan op 

het Anton Pieck plein.  

Sinds vorig jaar hebben wij er twee nieuwe vriendjes bij. Deze zijn te 
vinden op onze kleurplaten. Kleur jij mee met Kees en Kaatje uit de Kets. 

De kleurplaat mag je inleveren op donderdagmiddag 26 mei tussen 15.30 
uur en 22.00 uur in de grote tent op het Anton Pieck plein. Deze middag 

en avond zal er een gezellige familie avond zijn. Hier kun je gratis  
pannekoeken komen eten met een lekker glaasje ranja. Verder kun je 

meedoen met de andere leuke activiteiten speciaal voor jullie 
georganiseerd. Je kunt je onder andere laten schminken. 

 
De prijsuitreiking van de kleurplaten wedstrijd van Kees en Kaatje is 

tijdens de Braderie bij de Kindervrijmarkt 
op zondagmiddag 15.00 uur. 
 
 

 

Kindervrijmarkt 

 
Dit jaar is eind mei weer het Pleinfestival in 

Kaatsheuvel, natuurlijk ook dit jaar weer 
met een Kindervrijmarkt. Dit is op 

zondagmiddag 29 mei 2016. Hier mag je 
weer je spulletjes uitstallen en verkopen.  

Het thema van de Kindervrijmarkt is voor dit jaar Anton Pieck, dus je mag 
je kraampje versieren in Anton Pieck stijl. En op deze manier kan je  ook 

nog een mooie prijs verdienen! 
 

Je kan je inschrijven voor de Kindervrijmarkt op; 

kindervrijmarkt@pleinfestivalkaatsheuvel.nl 
 

In het mailtje wel vermelden; 
1. wie je bent 

2. geboortedatum 

3. waar je woont 

4. het email adres van je ouders ( dit om verdere informatie te 

ontvangen)  

5. Telefoonnummer van papa/ mama 

Groetjes, 
Eveline v/d Houdt 

Renate van Bavel 
Braderie Commissie  

Pleinfestival Kaatsheuvel 
 

 

mailto:kindervrijmarkt@pleinfestivalkaatsheuvel.nl
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WAALWIJK 
30 MAART 2016 

A u t i s m e  e n  “ M i j n  s o c i a l e   
o m g e v i n g ”    
GAST   GIJS HORVERS: www.gijshorvers.nl 
GESPREKSLEIDING PETER GIELISSEN 
 
GIJS IS AUTISME AMBASSADEUR. ZIJN MISSIE IS TE STREVEN NAAR EEN 
MAATSCHAPPIJ WAARIN AUTISME VOLLEDIG GEACCEPTEERD WORDT. HIJ VINDT 
HET DAAROM BELANGRIJK DAT DE MAATSCHAPPIJ EEN JUIST BEELD KRIJGT VAN 
DE DIVERSITEIT VAN AUTISME.  
AAN DE HAND VAN VRAGEN VAN OUDERS, BROERS, ZUSSEN, FAMILIELEDEN EN 
ANDERE BELANGSTELLENDEN, WORDT GIJS HORVERS GEÏNTERVIEWD  HOE HIJ 
OMGAAT MET  ZIJN SOCIALE OMGEVING. WAT BETEKENT HET ALS ER EEN 
DIAGNOSE IS IN HET GEZIN? (VOOR BROERS, ZUSSEN, PARTNER) WAT VERANDERT 
ER? IS ER BEGRIP VANUIT DE OMGEVING? BEGRIP VANUIT JE WERK?  

WEES WELKOM OM HIERBIJ AANWEZIG TE ZIJN!  

MEER INFORMATIE 

 
Bij vragen kunt u via waalwijk@autismecafe.nl contact 
opnemen met de contactpersonen van Autismecafé 
Waalwijk. 
 
Bellen kan ook: 
Astrid van Dorsten (06-24770818) of 
Wouda van Mensfoort (06-26845908) 

VERLOOP AVOND 

 
19.30 uur   Ontvangst met koffie & 
thee 
19.45 uur   Welkom 
19.50 uur   Deel 1 
20.30 uur   Pauze 
20.45 uur   Deel 2 
21.45 uur   Napraten 
 

LOCATIE 

BALADE 1 
5142 WX  WAALWIJK 
Ruime, gratis parkeergelegenheid 
aanwezig bij ingang De 
Jonghestraat. Toegang gratis, 
vooraf aanmelden niet nodig! 

http://www.gijshorvers.nl/
mailto:waalwijk@autismecafe.nl
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Dag allemaal! 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 24 maart 2016 


