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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 

1 en 2 april Pasen 

15 april Eerste Heilige Communie in de St. Janskerk 

20 april Koningsspelen 

22 april Eerste Heilige Communie in de Antoniuskerk 

23 april Start meivakantie 

 
 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

 
 

 
APRIL       Groep 

2   Julia Bosman (2010)   4 

4   Bart van Bladel (2012)   2A 

7   Davy Wervers (2013)   1A 

10   Florian Elbersen (2006)   8 

10   Hjalmar Sars (2010)   4 

11   Jolie Timmer (2012)    2A 

12   Floor Aerts (2005)    8 

15   Julian Schuurmans (2013)   1A 

20   Fenna Marijnissen (2009)   5 

22   Naomi Groeneveld (2011)   3 

24   Giacomo Tessore (2009)   5 

25   Nox Vesters (2010)    4 

27   Wes Donker (2009)    4 

28   Sep van der Linden (2010)   4 

29   Mette van Bon (2008)  7 

29   Misha Verduin (2013)   1A 
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Allereerst vragen wij in deze tussenbeide uw aandacht voor deze ingezonden 
brief van een zeer bezorgde ouder! 

 

 
 

 
Wij hebben op school een Kiss & Ride strook. De bedoeling is dat je daar je kind 

afzet, hooguit even uitstapt om een kus te geven en dan weer vertrekt. 
Ondanks diverse acties van de verkeerscommissie en meerdere berichten in de 

Tussenbeide, wordt deze strook nu massaal gebruikt als parkeerplaats, inclusief 
de taxistandplaats en de gehandicaptenparkeerplaats; alles is bezet. 

Dit heeft als gevolg dat er geen doorstroom meer is en er hele gevaarlijke 
situaties ontstaan. Aan twee zijden van de weg wordt geparkeerd, en dan 
moeten auto’s binnen de overgebleven ruimte elkaar ook nog passeren! 

  
Vorige week en vanochtend werden er bijna 2 kinderen van hun fiets afgereden, 

want voor fietsers is geen ruimte. Ik vind deze situatie echt zorgwekkend!  
We willen toch allemaal dat de verkeerssituatie rondom school zo veilig mogelijk 
is voor onze kinderen….. 

  
Laten we hier dan als ouders allemaal aan meewerken!! 
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VERKEER- EN PARKEERBELEID MEERDIJKSCHOOL  
De Meerdijkschool is er trots op een BVL-gecertificeerde school te 

zijn. BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. BVL biedt 

basisscholen en gemeenten meer  mogelijkheden  om goede 

verkeerseducatie te geven. Het label is een bewijs dat 

verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. 

De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten 

met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de 

schoolomgeving en zijn de wegen ernaartoe zo verkeersveilig 

mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of –verzorgers 

betrokken bij verkeerseducatie. Het BVL-team, andere BVL- 

scholen, gemeenten, politie, VVN en vele andere particuliere organisaties zorgen voor 

efficiënte ondersteuning.  
 

Hieruit voortgekomen is de : 

 
KISS & RIDE ZONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar is de Kiss  & Ride zone? 

De Kiss & Ride zone is de zone tussen de invalideparkeerplaats en de taxistandplaats en 

wordt aangegeven door het bord op de foto en door een gele onderbroken streep op de 

stoep. Dit aan de zijde van de Meerdijkschool. 

 

 

Wat betekent dit voor u? 

Bij de Kiss & Ride Zone geldt een parkeerverbod. Deze zone is bedoeld om de kinderen 

uit te laten stappen en gedag te zeggen. De kinderen gaan dan zelfstandig de school 

binnen. Het is niet de bedoeling dat hier geparkeerd wordt, ook niet bij het ophalen van 

de kinderen. Door het vrijlaten van deze zone, hebben met name de kinderen op de fiets 

een goed overzicht van de verkeerssituatie en ontstaan er geen onveilige situaties.  

 

 

Met de fiets naar school? 

Kinderen (en ouders/verzorgers) die met de fiets naar school komen verzoeken wij om  

naast de fiets te lopen op het trottoir en/of op het grasveld voor de school en op de 

speelplaats. Dit i.v.m. de veiligheid van de voetgangers en voor alle kinderen bij het 

binnenkomen en verlaten onze school. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.                                               

Met vriendelijke groet, BVL-commissie Meerdijkschool 
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Speeltoestellen in brand 

Afgelopen weekend bereikte ons onderstaand nieuwsbericht. Aangezien er rondom deze 

speeltuin door onze kinderen veel wordt gespeeld tijdens pauzes, zijn we nu genoodzaakt 

het speelgebied rondom de school te beperken. We hopen snel op een gepaste oplossing 

vanuit de gemeente.  
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Het Heilig Vormsel 

Op 10 maart heeft het Vormsel plaatsgevonden in de Antoniuskerk. Leerling 
Matthijs Koek heeft hieraan deelgenomen en blikt terug op deze dag.  

 
We moesten allemaal naar de kerk. En de bisschop was er niet. Onze doopkaars 
werd aangestoken. Ik mocht meehelpen met aansteken. Ik was ook de eerste die 

de Heilige Geest ontving door de pastoor. Daarna gingen ik en mijn gezin en opa 
en oma en mijn nicht en mijn peetoom en peettante naar huis en gingen we een 

beetje kletsen over het vormsel. 
 

 
 
De Eerste Heilige Communie 

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 gedoopt zijn.  
Rond de leeftijd van acht jaar mogen gedoopte kinderen voor het eerst 
deelnemen aan de Maaltijd van de Heer. De kinderen in groep 4 worden hierop 

voorbereid in het parochiecentrum door de vrijwilligers van de parochie, door de 
diaken en de priesters.  

 
Praktische informatie 
De data waarop in onze parochie de Eerste Heilige Communie wordt gevierd zijn: 

 Zondag 15 april 2018 om 10.00 uur in de St.-Janskerk 
 Zondag 22 april 2018 om 10.00 uur in de St.-Antoniuskerk 

 
De communicanten van onze school zijn: Christiaan Bouwman, Evan Hendriksen, 
Luca Simons en Quinn Toledo. Alvast onze hartelijke gelukwensen met het 

ontvangen van jullie Eerste H. Communie.  
 

 

http://www.sintjanwaalwijk.nl/stjan/wp-content/uploads/2016/08/1e-Heilige-Communie-170416-101.jpg
http://www.sintjanwaalwijk.nl/stjan/wp-content/uploads/2016/08/1e-Heilige-Communie-170416-101.jpg
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Thema gezondheid kleuters 

Misschien heb je hem op woensdag 14 maart wel voor de school zien staan: een 
heuse ambulance! Groep 1-2A en 1-2B hebben de afgelopen weken veel geleerd 

over gezondheid, bewegen, ziek zijn en beter worden. We mochten dit thema 
afsluiten met een bezoek van een ambulancebroeder en chauffeur. Zij kwamen 
natuurlijk met deze mooie ambulance! Eerst kwamen ze in de klas uitleg geven 

wanneer en hoe je een ambulance regelt. Ook de kinderen wisten al veel te 
vertellen! Als afsluiting mochten we allemaal een kijkje nemen in de ambulance 

en werden de zwaailichten en sirene nog even aangezet.  

 

 
 
Terugblik actie “Wij trekken aan de bel”. 

Op woensdag 21 maart hebben wij om één minuut lang 
zoveel mogelijk geluid gemaakt, net als vele andere 

basisscholen in Nederland. Dit om aandacht te vragen 
voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met 
een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar 

school kunnen.  
 

Om te zorgen dat ons geluid ook gehoord wordt na die 
ene minuut, kan iedereen deze actie van het Liliane 

Fonds steunen. Hoe? Door een handtekening te zetten 
onder het manifest ‘Alle kinderen welkom op school’ op 
www.wecometoschool.org. Zo kan iedereen laten zien 

dat hij of zij ook vindt dat alle kinderen naar school 
moeten kunnen, óók als ze een handicap hebben.  

 
 
 

 

http://www.wecometoschool.org/
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Nieuwe speeltoestellen 

Wellicht heeft u het al gezien of gehoord van uw kind(eren). De nieuwe 
speeltoestellen zijn geplaatst op het schoolplein. Ze zien er mooi uit en de 

kinderen spelen er graag op.  
 
 

  
 

 
 
Het ‘inwijden’ van de nieuwe speeltoestellen zal vrijdag 20 april plaatsvinden. 

 
Groeiende opvang BSO Meerdijk 

Zoals u misschien wel gemerkt hebt, wordt het op de BSO en VSO steeds 
drukker. Op maandag, dinsdag en donderdag heeft BSO Meerdijk plek om 
maximaal 30 kinderen op te vangen. Op de VSO vangt zij ook steeds meer 

kinderen op, op dinsdag ochtend al bijna 10 kinderen! Daarom heeft MIKZ 
besloten vanaf deze week elke ochtend de VSO maandag t/m vrijdag 

open te stellen. 
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Staking vrijdag 13 april 

In de brief die maandag is verzonden vanuit het bestuur van Leerrijk naar alle 
ouders, heeft u kunnen lezen dat er momenteel en estafette van stakingen in het 

land gaande is. Op vrijdag 13 april is het zuiden van het land aan de beurt. 
Het lerarentekort is niet alleen een probleem van het onderwijs, maar van de 
maatschappij. Minder leraren, geen invallers, organisatorische problemen. Grote 

klassen, betekent minder aandacht voor de leerlingen. Binnen de 
medezeggenschapsraden is gesproken over het feit dat het belangrijk is dat 

ouders hun stem ook laten horen, zodat wij samen optrekken om de situatie te 
verbeteren in het belang van onze kinderen. Daarvoor hebben de scholen van 
Leerrijk gemeend een petitie te openen om gezamenlijk onze stem te laten 

horen.  
 

Graag roepen wij u op om uw stem te laten horen op: 
http://www.petities24.com/petitie_leerrijk_lerarentekort  
 

En hoe ziet vrijdag 13 april op Meerdijk eruit? 
De meeste leerkrachten maken geen gebruik van stakingsrecht. De leerkrachten 

geven deze ochtend les en zullen aandacht besteden aan het middel ‘staken’, wat 
dat betekent en waarom mensen staken. 

Eén leerkracht is stakingsbereid en zal geen onderwijs verzorgen. Hierdoor is 
alleen groep 6 vrij. 
 

Alle scholen van Leerrijk gaan op eigen wijze om met deze stakingsdag. 
Sommige scholen verzorgen onderwijs in alle klassen. Sommige scholen zijn 

dicht, omdat de leerkrachten staken. En sommige scholen geven les aan enkele 
of bijna alle groepen en geven een enkele groep vrij. En omgekeerd vindt ook 
plaats dat een enkeling onderwijs verzorgt en vele groepen vrij zijn. 

Al met al een vreemde situatie.  
 

Terwijl iedereen overtuigd is van de noodzaak signalen af te geven over de 
erbarmelijke toestand wordt het leerkrachten niet makkelijk gemaakt hieraan 
uiting te geven. Eén dag staken betekent salaris inleveren en vertrouwen houden 

op positieve effecten. Daarbij beseft de leerkracht dat ouders voor het blok gezet 
worden als hun kind ‘vrij‘ is. Toch hoopt het team van Meerdijk dat ouders begrip 

hebben voor de stakende leerkracht en opvang voor hun kind kan organiseren. 
 
Vrijdag 13 april 2018 is code rood voor het onderwijs in Brabant en Limburg. 

Uw kind kan de juffen en meesters steunen in de strijd om onderwijs door 
vrijdag 13 april een rood kledingstuk te dragen. We maken ons samen sterk voor 

krachtig en kwalitatief onderwijs! 
 
Stagiaires 

In februari zijn meneer Martin, juffrouw Merel en juffrouw Birgitt gestart met hun 
stageperiode bij ons op school. In deze Tussenbeide stellen we juffrouw Birgitt 
aan u voor.  

 
Ik ben Birgitt van den hoven, 24 jaar oud en ik woon in Kaatsheuvel. 

Momenteel volg ik de deeltijd studie Pabo op de Fontys.  Hiervoor heb ik de 
opleiding onderwijsassistent afgerond. Ik zal iedere dinsdag en af en toe ook 

http://www.petities24.com/petitie_leerrijk_lerarentekort
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op woensdag aanwezig zijn bij Juf Kim in groep 4. 

Groetjes Birgitt 
 

 
De komende weken bieden wij scholieren van het voortgezet onderwijs de 
mogelijkheid om bij ons een snuffelstage te doen. Deze leerlingen helpen vooral 

in de onderbouw mee met hand en spandiensten. Wij wensen Joost, Xanne, 
Lonneke, Regina en Quinty een fijn en leerzame tijd bij ons op de 

Meerdijkschool.  

Avondvierdaagse 
Uw zoon/dochter heeft een informatiebrief gekregen over de avondvierdaagse, 

welke dit jaar plaatsvindt van 30 mei t/m 2 juni. Inschrijven verloopt digitaal 
op avondvierdaagsewaalwijk.org. Let op: U kunt voorinschrijven tot 10 april.  
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Op vrijdag 20 april zijn er Koningsspelen voor alle kinderen van de Meerdijk. 

Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag sportieve, maar vooral lekker 
zittende kleding (eventueel in het oranje) aantrekken. Omdat de kinderen de 

hele ochtend in beweging zijn, mag uw zoon/dochter ook extra drinken 
meenemen. Graag alles duidelijk voorzien van naam.  
 

Wilt u deze ochtend meehelpen met de spelletjes, opbouw en/of afbouw? Geef 
dan uw naam en de momenten waarbij u kunt helpen via de mail door aan de 

desbetreffende leerkracht. Graag uiterlijk 4 april 2018. Dan kan er tijdig een 
indeling worden gemaakt. De opbouw zal starten om 08.00 uur en de afbouw 
gelijk na afloop van de spelletjes. 

 
Wij hopen op veel hulp! 

 
Met vriendelijke groet,  
 

De Koningsspelencommissie 
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Nieuwe mailadressen leerkrachten 

Eerder in een tussenbeide is aangegeven dat alle leerkrachten overgestapt zijn 
naar office 365, waardoor het mailadres is veranderd. Het blijkt dat er toch nog 

ouders naar het oude mailadres mailen. Hierbij de nieuwe mailadres met het 
verzoek deze aan te passen in uw adresboek.  

Voornaam Achternaam Functie emailadres 

Muriel 
 
Beaard Leerkracht murielbeaard@leerrijk.nl  

Mariëlle van Beijnen Leerkracht mariellevanbeijnen@leerrijk.n 

Kim van den Bosch Leerkracht kimvandenbosch@leerrijk.nl  

Linda van der Geer Leerkracht lindavandergeer@leerrijk.nl  

Rob Groeneveld Conciërge rob@leerrijk.nl 

Yentl Haertlein Leerkracht yentlhaertlein@leerrijk.nl  

Barbara Jansen Leerkracht barbarajansen@leerrijk.nl  

Nicole Lebens IB-er, directie nicolelebens@leerrijk.nl 

Tilly Pijnenburg Leerkracht tillypijnenburg@leerrijk.nl  

Petra Soethout Leerkracht petrasoethout@leerrijk.nl 

Paul Vugts Leerkracht paulvugts@leerrijk.nl 

Marloes Maas Leerkracht marloesmaas@leerrijk.nl 

Ria Dirks Event manager riadirks@leerrijk.nl  

Kim Zembowicz Leerkracht kimzembowicz@leerrijk.nl 

Maaike Mandemakers Leerkracht  maaikemandemakers@leerrijk.nl 
Elly Roosenbrand Onderwijsass. ellyroosenbrand@leerrijk.nl 
Directie Meerdijk Directie directiemeerdijk@leerrijk.nl  

Kermis in Waalwijk 

Van 11 tot en met 14 april 2018. Uw kind ontvangt een vrijkaartje dat geldig is 
gedurende de gehele kermis tot zondagavond 18.00 uur. 

 

 
 
 

Lees verder… 

 

 

mailto:murielbeaard@leerrijk.nl
mailto:kimvandenbosch@leerrijk.nl
mailto:lindavandergeer@leerrijk.nl
mailto:rob@leerrijk.nl
mailto:yentlhaertlein@leerrijk.nl
mailto:barbarajansen@leerrijk.nl
mailto:nicolelebens@leerrijk.nl
mailto:tillypijnenburg@leerrijk.nl
mailto:petrasoethout@leerrijk.nl
mailto:paulvugts@leerrijk.nl
mailto:marloesmaas@leerrijk.nl
mailto:riadirks@leerrijk.nl
mailto:directiemeerdijk@leerrijk.nl
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Kennis maken met Atletiek voor basisscholieren! 

Atletiek wordt gezien als de moeder van alle sporten. De oermens begon al met 
hardlopen, springen en gooien om voedsel te verzamelen en te overleven. Via de 

Olympische spelen van Griekse oudheid ontwikkelde atletiek zich langzaam tot 
een echte sport.  
 

Bij veel moderne sporten moet hardgelopen worden om bijvoorbeeld een bal in 
het doel te krijgen. Dat hardlopen is een onderdeel van de atletieksport, maar 

zeker niet het enige onderdeel. Atletiek bestaat uit ruim tien verschillende 
onderdelen, zoals verspringen, hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen en 
hordenlopen. Doordat atletiek uit zoveel verschillende onderdelen bestaat is er 

altijd wel een onderdeel dat je leuk vindt. Bij atletiek ben je een individuele 
sporter, maar lever je je prestaties wel in groepsverband. Iedereen sport dus op 

zijn of haar eigen niveau waardoor je altijd met plezier bezig bent.  

 

 
ACW’66 is zo’n atletiekvereniging waar je onder begeleiding van gediplomeerde 

trainers/sters op een ontspannen manier kunt kennis maken met spel en sport. 
Wedstrijden worden er volop georganiseerd in deze regio, maar ook door heel 

Nederland en zelfs in het buitenland!  

 

Tijdens de kennismakingsdagen zullen we je alles vertellen over de 
mogelijkheden bij onze vereniging. 
 

 
De kennismakingstrainingen zijn voor de basisscholen van de 
gemeente Loon op Zand en Waalwijk op maandagavonden: 9 
april en 16 april van 18:30 uur tot 19:30 uur.  

Je vindt de atletiekbaan aan de Olympiaweg 10, achter de nieuwe 
sporthal de Zeine. 

 
Wil je meer weten of opgeven, dan kun je bellen met Truus 
Joosten, tel: 0416-278230 of gt.joosten@home.nl  

mailto:gt.joosten@home.nl
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Groei en Bloei & Mikz 10 jaar  
 

Natuur en feest in de meivakantie bij Mikz 
Na een koude winter is het tijd voor de lente. De 
bloemen en planten kunnen weer gaan groeien. 

Oftewel, he tis tijd om de natuur te ontdekken. Kan jij 
een eigen schilderij maken met blaadjes en bloemen? 

Of ben jij liever een speurneus die naar buiten trekt om 
alles van de natuur te weten te komen? Ga lekker naar 
buiten en geniet! 

 
De tweede week van de meivakantie is een groot feest. Mikz bestaat namelijk 10 

jaar en dat gaan we groot vieren! De ene dag staat in het teken van ballonnen, 
de andere dag versieren we de boel en maken we de hapjes klaar.  
 

Bekijk het programma op www.mikz.nl en meld je aan voor 1 april.  
Kom ook naar de BSO van Mikz! Het wordt een super vakantie en jij bent van 

harte welkom! 
 

Ben je 7 jaar of ouder? 
Geef je dan op voor de Kiesdag! Er staan spetterende activiteiten voor je klaar, 
ieder op een andere locatie. Maak je handen vies in een laboratorium onder de 

grond of maak je eigen vogelverschrikker. Kies je voor het maken van een 
supermega taart of kies je voor de pinata?  

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 Klantadvies via klant@mikz.nl of 0416-369660.  

 
 

 
 
 
 

http://www.mikz.nl/
http://www.mikz.nl/
mailto:klant@mikz.nl
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Dag allemaal! 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 19 april 2018 


