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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 

 

29 mei Hemelvaart  

30 mei  Alle kinderen vrij 

3 juni Wisselmiddag 

3 juni Groep 8 gaat ’s middags naar het VO 

5 juni Fotograaf 

9 juni Tweede Pinksterdag 

24 juni High Tea 

Juffrouw Ria jarig 

 
Informatie 
Wij willen u graag op de hoogte houden van heel veel zaken. 

De Tussenbeide is het medium om u te informeren over de actuele 
ontwikkelingen. Het eerste gedeelte van de Tussenbeide bestaat uit de 

activiteiten, mededelingen vanuit de school. Het tweede gedeelte zijn de flyers, 
de folders, brieven van instanties, organisaties die wij voorheen uitdeelden aan 
uw kind(eren).  

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

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

31-05 Yannick van der Steen 6 
04-06 Niek Vermeulen 3 
04-06 Rik Aerts 2B 

06-06 Iris Keetels 8 
07-06 Eline van Veldhoven 4 

07-06 Milo van der Meijden 1A 
07-06 Sem Oudshoorn 5 
07-06 Stijn Kempff 1A  

10-06 Julie Hens 2B 
12-06 Lucas Bergmans 5 

13-06 Quinten van Mierlo 5 
14-06 Boris van Rooij 6 
15-06 Bo Treffers 1B 

  
Afwezigheid juffrouw Marion 

De komende periode zal juffrouw Marion afwezig zijn in verband met 
verschillende onderzoeken in het ziekenhuis.  

Wij wensen haar veel sterkte toe.  
 
Afwezigheid en vervanging 

Juffrouw Marion van groep 5 zal vervangen worden op maandagen en dinsdagen 
door juffrouw Elske van Heijst. Juffrouw Maria is aanspreekpunt voor groep 5. 

 
Juffrouw Petra zal op enkele dagdelen vervangen worden. Juffrouw Petra wordt 
zo gecompenseerd voor de teveel gewerkte uren. 

De dagdelen die in aanmerking komen zijn in 1ste instantie woensdagochtend en 
donderdagochtend en donderdagmiddag. 

 
Juffrouw Elsbeth is week 23 afwezig. De gehele week zal haar duo-partner 
juffrouw Lindy de groep draaien. Maandag 2 juni tot en met vrijdag 6 juni. 

 
Juffrouw Marie-Antoinette zal de laatste 6 weken van het schooljaar minder 

aanwezig zijn en bereikbaar. Dhr. Theo van den Burg ( voorheen werkzaam als 
directeur van de Blokkendoos te Loon op Zand) zal enkele werkzaamheden 
overnemen en een enkel dagdeel op school zijn. U kunt ( bij afwezigheid van 

juffrouw Marie-Antoinette) met uw vragen terecht bij juffrouw Nicole. Zij is 
aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag. 

 
Wisselmiddag 
Dinsdagmiddag 3 juni vindt de wisselmiddag plaats. Alle 

kinderen gaan deze middag naar het lokaal waar zij na de 
zomervakantie heengaan en maken kennis met de nieuwe 

omgeving. Ook kinderen, die na de zomervakantie 
instromen proberen aanwezig te zijn. Tom Versluis uit 
Voorburg wil een kijkje nemen in groep 3. En misschien is 

Kurt Schennings ( Pater van de Geld) ook van de partij in de 
huidige groep 7, de komende groep 8. Onze leerlingen van groep 8 hebben deze 

middag een introductiemiddag op de middelbare school.  
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Nieuwe leerlingen 

De afgelopen maand zijn er weer  
nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.  
Krijn van Heesch (3) 

Hjalmar Sars (1/2B) 
Sep van der Linden (1/2B) 

Huub van Heesch (1/2A) 
Nox Vesters (1/2A) 
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd bij ons op de Meerdijkschool.  

 
Nieuw telefoonnummer of emailadres? 

Heeft u een nieuw nummer of nieuw emailadres? Wilt u dit dan aan de leerkracht 
van uw kind en/of bij de directie melden? Dan kunnen wij u te allen tijde 
bereiken. 

 
Verzoek Meerdijkpolo’s 

Wilt u de polo van uw zoon/dochter uitwassen en uiterlijk donderdag 5 juni weer 
netjes inleveren bij de leerkracht. Dan kunnen de polo’s weer opgeborgen 

worden voor het volgende schooljaar.  
 
Schoolfotograaf 

Beste ouders/verzorgers, 
Donderdag 5 juni komt de Schoolfotograaf! 

De foto’s kosten 5 euro voor 3 fotovellen per kind. Indien van 
toepassing zullen er ook broer/zus-foto’s worden gemaakt. Deze is 
gratis indien de 3 fotovellen per kind afgenomen worden. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eventueel een zwart/witfoto 
te bestellen, kosten 5 euro. 

 
We hopen op een zonnige dag!  
Groeten, 

Commissie Schoolfotograaf 
Mireille Ribbers en Maaike Kriek 

 
Rapport 2 
Op donderdag 26 juni krijgt uw zoon/dochter het laatste rapport mee. 

Donderdag 3 juli zijn er facultatieve rapportgesprekken. Hiervoor nodigt de 
leerkracht u uit of u kunt zich, indien nodig, van tevoren inschrijven middels een 

inschrijflijst naast de deur van de desbetreffende klas.  
 
High Tea 

Op dinsdag 24 juni organiseert de leerlingenraad en team 
een High Tea. 

Wij willen alle ouders bedanken voor hun steun en de 
helpende hand.Reserveert u alvast 24 juni in uw agenda? 
’s Middags zijn de deuren geopend vanaf 14.15 uur en 

bieden wij u een kopje thee, kopje koffie aan.  
Komt u ook?  
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Meerdijk in 2014-2015 
U begrijpt dat we hard bezig zijn met de voortzetting van de ontwikkelingen op 

Meerdijk. Wij willen voorbereid zijn op de plannen van de overheid en zullen ons 
beste beentje voorzetten wat betreft het inzetten van een “PESTAANPAK”, dat in 
2015 ingevoerd moet worden. Wij oriënteren ons op Kanjertraining en de 

Vreedzame school. Beide programma’s zijn goedgekeurd door de overheid. Dit 
geldt ook voor Engels in de Basisschool. We waren al bezig met “onderdompelen” 

en oriënteren op een volledige leerlijn voordat de overheid Engels verplicht wil 
stellen vanaf 2015. Wij zetten ons keuzetraject voort. 
Naast Pestaanpak en Engels blijven we onze opbrengstgerichte aanpak 

vervolmaken met behulp van het construct Meervoudige Intelligentie. Dit en de 
Cultuurloper ( cultuureducatie met kwaliteit) geven ons de handvatten die we 

nodig hebben om zowel Boeiend als Effectief Onderwijs te verzorgen. 
Meerdijk wil meer van het goede en de goede dingen goed doen! 
 

Groepsnieuws groep 7 
Hallo, wij hebben de cito ervaren als een deel van de toekomst. 

Daarom hebben goed ons best gedaan voor de cito. We begonnen op maandag 
en we begonnen met schrijven en rekenen. De dagen erna waren ook erg 

moeilijk maar we hebben ons best gedaan. De middag na de cito gingen we 
leuke dingen doen zoals slagbal, film en spelletjes. 

 

Schoolreisje: we gingen met de bus op weg naar 
toverland. Toen we aankwamen gingen we naar de 

ingang. We werden in groepen gesplitst die we zelf 
mochten kiezen. We kwamen weer bij elkaar om te 
eten en daarna mochten we weer weg. Iedereen had 

het na zijn zin gehad en gingen weer terug naar 
basisschool Meerdijk. 

    
Groetjes Siem en Wouter  

 

 
Dag allemaal! 

 
Volgende tussenbeide: 19 juni 2014 
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Jeugdland 
 

Jeugdland is een gezellige week waarin 

kinderen kunnen knutselen, sporten, 

toneelspelen, plezier maken en nog heel veel 

meer. Jeugdland 2014 is van 18 tot en met 

22 augustus 2014  te Waalwijk. Dit is de laatste 

week van de basisschoolvakantie. Iedere dag 

start om 9.00 en eindigt om 16.00. 

Jeugdland 2014 zal worden gehouden worden 

in het oude Dr. Mollercollege aan de Dr. 

Moonenlaan te Waalwijk. Jeugdland maakt 

altijd gebruik van de ingang aan de Dr. 

Mollerlaan (bij de kapel en de fietsenkelder). 

De kaartverkoop voor Jeugdland 2014 is op 14 juni tussen 11.00 en 12.00 uur!! 

Ieder jaar is Jeugdland uitverkocht. De kaartverkoop start  meestal om 11.00 

uur, maar dan staat er al een wachtrij. Sommige ouders staan zelfs al om 08.00 

uur in de wachtrij. Er is een limiet aan het aantal Jeugdlandkaarten die gekocht 

mogen worden: 4 stuks per persoon. Jeugdland is vaak binnen een half uur 

uitverkocht. OP=OP!! 

Een kaartje kost € 22,50 en kan alleen contant worden voldaan! De kaarten gaan 

per leeftijdscategorie. Daarom is het van belang dat u de leeftijden waarvoor de 

kaartjes worden aangeschaft bij de hand heeft!! De categorieën zijn 5-6jr, 7-8jr, 

9-10jr & 11-12jr. 

De kaartverkoop is aan de ingang van het oude Dr. Mollercollege in Waalwijk te 

vinden aan de  Burgemeester Moonenlaan 5. 
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