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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 mei Meneer Frank jarig 
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij 

15 mei Alle kinderen vrij 

17 mei Juffrouw Marie-Antoinette jarig 

19 mei  Fotograaf 

20 mei  Juffrouw Kim jarig 

21 mei Praktijkexamen verkeer groep 7 

24 mei 1ste Pinksterdag 

25 mei  2de Pinksterdag, alle kinderen vrij 

27 mei Schoolverlaterskamp 

28 mei Schoolverlaterskamp 
GGD Spreekuur 

29 mei Schoolverlaterskamp 

2 juni Introductie VO voor groep 8 

3 juni  
t/m 6 juni 

Avondvierdaagse 

5 juni Conferentiedag 
Alle kinderen 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 
 

 

16-05 Alec van Boxtel 5 
16-05 Bodil Sars 7 

22-05 Freek Bracke 7 
25-05 Bram Oosterwaal 1B 
27-05 Marit Labout 7 

27-05 Oona Vrijhoeven 1B 
27-05 Yasmijn Fokke 6 

31-05 Yannick van der Steen 7 
 

 

 
 
 

Babynieuws 
Juffrouw Kim, de juf van groep 7, heeft zaterdag 9 mei een 

zoontje genaamd Thijn gekregen. Wij feliciteren juffrouw 
Kim, haar man Laurens en dochtertje Fleur en wensen hen 
veel geluk samen. Geniet ervan! 

 
 

Afwezigheid en werkzaamheden directeur 
In verband met het overlijden en de uitvaart van mijn vader was ik in de 
meivakantie en de dagen daarna beperkt bereikbaar. Vragen, verzoeken, 

informatie die middels e-mail en post zijn binnengekomen worden zo snel 
mogelijk verwerkt.  

 
Marie-Antoinette Megens 
 

Studiedagen 
Op vrijdag 5 juni is het Conferentiedag. Het team blikt dan terug op het jaar 

2014-2015 en maakt plannen voor het nieuwe schooljaar.  
Woensdag 17 juni is de laatste dag voor de leerkrachten waarop ze de 
Kanjertraining afsluiten. Op deze studiedagen zijn alle kinderen vrij! 
 

Nieuwe leerlingen  

Deze maand stromen er weer nieuwe leerlingen in. Xabi en Sam in groep 1/2A 
en Bobbi in groep 1/2B. Wij wensen hen een hele fijne en leerzame tijd op 
basisschool Meerdijk.  

 
Fotograaf 

Dinsdag 19 mei komt de schoolfotograaf naar onze school.  
 

De foto’s kosten 5 euro voor 3 fotovellen per kind. Indien 
van toepassing zullen er ook broer/zus-foto’s worden 
gemaakt (alleen voor kinderen die op de Meerdijkschool 

zitten). Deze foto is gratis indien de 3 fotovellen per kind 
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afgenomen worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eventueel een 

zwart/wit-foto te bestellen, kosten daarvoor zijn 5 euro.  
 

We hopen op een zonnige dag! 
Commissie schoolfotograaf 
Mireille Ribbers en Maaike Kriek 

Schoolverlaterskamp 
Het is bijna zover… Woensdag 27 mei t/m 
vrijdag 29 mei gaat groep 8 op kamp. Door 

middel van een digitale puzzelspeurtocht 
gaan de kinderen naar kampeerboerderij het 

Moertje om daar een onvergetelijke tijd van 
te maken. Dit alles onder leiding van meneer 
Paul, juffrouw Tilly en juffrouw Lindy en de 

stagiaires juffrouw Lieke, juffrouw Elisa en 
juffrouw Giulia. Om het kamp compleet te 

maken, gaan juffrouw Jeanne en juffrouw 
Nel mee als kookstaf.  

Wij hebben er zin in, jullie ook?  

Avondvierdaagse 

Deze week heeft u zoon/dochter een aanmeldformulier meegekregen voor de 
avondvierdaagse, welke dit jaar plaatsvindt van 3 t/m 6 juni.  
Lever deze uiterlijk maandag 18 mei 2015 weer in bij de desbetreffende 

leerkracht, want de kaarten worden dinsdagochtend 19 mei opgehaald door de 
organisatie. 

  
Facebook en PR 
Heeft u het ook gezien? 

In de wijkkrant, op facebook? 
Meerdijk laat zich zien. 

En hoe? 
De PR commissie heeft heel hard gewerkt aan het ontwerpen van een nieuw 
logo, promotiefoto’s, advertenties, teksten en het opzetten van een facebook-

pagina. 
Wij danken hiervoor: Daphne Madec, Francien Aalbers en Sylvia van Haaren. 

U hoort nog veel van de PR commissie, want iedereen mag weten dat Meerdijk 
aan de weg timmert. 
 

 
De laatste activiteit, die u via Facebook kunt bekijken, was  

het voetbaltoernooi op 15 mei. 
Zo te zien is het een geslaagde dag geweest met fijne sportieve prestaties en 
geweldig veel plezier. 
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Meerdijkdag 

De voorbereidingen voor de Meerdijkdag op vrijdag 19 juni zijn al in volle gang. 
Dit jaar gaan we naar de duinen bij de Roestelberg met als thema “Meerdijk in 

het wild”. De Meerdijkdag staat in het teken van speuren, onderzoeken, 
samenwerken en sportieve spelen. We verzamelen om 8.30 uur bij het 
parkeerterrein achter de Roestelberg en we sluiten af om 14.15 uur. U dient zelf 

vervoer te regelen voor het brengen en het halen van de kinderen. 
 

Om deze dag te laten slagen hebben we wel uw hulp hard nodig! Helaas zijn er 
nog te weinig aanmeldingen van ouders om het door te kunnen laten 
gaan. Heeft u zin en tijd om op deze dag een groep kinderen te begeleiden, dan 

kunt u zich al aanmelden. Ouders van de bovenbouw (5-8) doen dit door een 
mailtje te sturen naar juffrouw Mariëlle mvanbeijnen@meerdijk.nl en ouders van 

de onderbouw (1/2-4) door een mailtje te sturen naar juffrouw Tilly 
tpijnenburg@meerdijk.nl.  
  

Met vriendelijke groet,  
Commissie Meerdijkdag 

 

 

 

 

 

 

Lees verder… 

 
 

 

 
 

 
 

mailto:mvanbeijnen@meerdijk.nl
mailto:tpijnenburg@meerdijk.nl
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Workshop De Nieuwe Vincent in de Bibliotheek Midden-Brabant 
TILBURG - De Bibliotheek Midden-Brabant, Vincents Tekenlokaal en Kunstpodium 

T gaan in de bibliotheken van Berkel-Enschot tot Waalwijk op zoek naar creatief 
talent. Jongeren van 9 tot en met 14 jaar krijgen schilderles in de 
bibliotheekvestigingen. Zijn ze tevreden over hun werk? Dan kunnen ze dit 

inzenden voor De Nieuwe Vincent. Zo dingen ze mee naar een plek in de serie 
masterclasses voor Brabants teken- en schildertalent. 

 
Beeldend kunstenaar en docent Janita Vroomen verzorgt de workshops. 
Uitgangspunt voor de workshops zijn citaten van Vincent van Gogh en een mooi 

lesboekje. De workshop begint met een uitleg over kunstenaars. Wat is het om 
kunstenaar te zijn, wanneer ben je dat en hoe was dat voor Van Gogh? In 

Brabant zijn verschillende plekken belangrijk geweest voor Van Gogh. Ook 
daarover wordt iets verteld. Na twee kleinere tekenopdrachten wordt met verf 

een ‘meesterproef’ gemaakt, een werk waarin de deelnemers laten zien wat ze 
geleerd hebben. Het eindresultaat is steeds een verrassend werk met Vincent 
van Gogh als inspiratie. 

De workshop in de Bibliotheek Waalwijk vindt plaats op zaterdag 30 mei van 
14.00 tot 16.00 uur. Naast deze workshop vinden ook workshops plaats in de 

bibliotheken van Berkel-Enschot, Goirle, Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Oisterwijk, 
Tilburg Centrum, Tilburg Heyhoef, Tilburg Wagnerplein en Udenhout. Let op, die 
in Hilvarenbeek is al vol! Meer informatie is te vinden op de websites 

www.bibliotheekmb.nl en www.denieuwevincent.nl. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar vangogh@bibliotheekmb.nl. 

De Nieuwe Vincent is een gezamenlijk initiatief van Vincents Tekenlokaal en 
Kunstpodium T en in 2013 van start gegaan. De basis van het initiatief ligt in de 
verbinding tussen het Leerling/Meester project van Kunstpodium T en de plek 

waar de jonge Vincent van Gogh zijn eerste tekenles kreeg: Vincents 
Tekenlokaal. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Neem voor meer informatie contact op met Jasmijn van der Hamsvoord, 

projectleider van De Nieuwe Vincent, via info@denieuwevincent.nl of 013-
5494573. 
Fotobijschrift: Schoolgroep tijdens De Nieuwe Vincent – fotografie Maria van der 

Heyden 
 

 
 
 

 
 

http://www.bibliotheekmb.nl/
http://www.denieuwevincent.nl/
mailto:vangogh@bibliotheekmb.nl
mailto:info@denieuwevincent.nl


[Geef tekst op] 
 

13 mei 2015 
Jaargang 10, nummer 11 
Schooljaar 2014-2015 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Van de Mierden sportief  

 

 

 

Sponsorloop voor Inloophuis Toon 
 

Beste relatie, 

 
Bevrijdingsdag in Waalwijk krijgt dit jaar een speciaal tintje voor ons kantoor. Op 5 mei zijn wij 
namelijk de trotse hoofdsponsor van de Liberty Run. 
De Liberty Run staat dit jaar weer in het teken van het goede werk van Inloophuis Toon. 
Een belangrijkse sociale ontmoetingsplaats voor mensen met kanker. Het inschrijfgeld van alle 
deelnemers aan de Run is bestemd voor dit goede doel.  
 

Het evenement start om 18.45 met de Kids Run tot en met 6 jaar. Het volledige programma 
vindt u op de website van de Liberty Run.  
 
Van de Mierden ondersteunt het evenement samen met Nh1816 Verzekeringen, met wie we 
kort geleden de mijlpaal bereikten van 65 (!) jaar samenwerken. Begin dit jaar werd Nh1816 

voor de negende maal op rij uitgeroepen tot de beste verzekeraar voor particuliere 

schadeverzekeringen. Voor ons kantoor is Nh1816 vooral een betrouwbare partner, met wie we 
prettig werken om de zaken voor u als klant goed te kunnen regelen. 
De inschrijving van de Liberty Run is inmiddels geopend en de aanmeldingen stromen al 
binnen.  
 
Gratis inschrijving Nh1816 klanten 
Om de coöperatieve gedachte te benadrukken en iets voor haar klanten terug te doen, biedt 

Nh1816 aan om de inschrijving te betalen als u een of meer particuliere verzekeringen 
bij deze verzekeraar heeft lopen. Wilt u van deze aanbieding gebruik maken stuur dan een 
berichtje naar natalie@vandemierden.nl . 
Wij hopen u aan de start of langs het parcours te mogen begroeten! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://vicinity.picsrv.net/4562/98aa8b71526444bfed6f3ec21d9972fb/3302
http://vicinity.picsrv.net/4562/98aa8b71526444bfed6f3ec21d9972fb/3294
http://vicinity.picsrv.net/4562/98aa8b71526444bfed6f3ec21d9972fb/3295
mailto:natalie@vandemierden.nl
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Van de Mierden, goed geregeld!  
 

 
 

Inloophuis Toon 

Mensen met kanker kunnen hun emoties vaak 

niet kwijt in de reguliere medische zorg. Zij 

hebben - samen met hun familie - behoefte 

aan een luisterend oor om hun emoties en 

verdriet een plaats te geven. 

Behoefte aan nazorg is groot 

Jaarlijks zijn er meer dan 3000 contacten en 

dat aantal groeit nog steeds. De helft van alle 

kankerpatiënten heeft naast opvang in eigen 

kring ook behoefte aan een klankbord buiten 

de eigen kring. 

Inloophuis TOON biedt steun 

Een kankerpatiënte verwoordde het treffend: 

“Na behandeling kom je in een zwart gat 

terecht. Je hebt géén rust in je hoofd als je 

uit de medische mallemolen komt. Bij 

Inloophuis Toon kon ik gelukkig terecht 

met mijn vele vragen en mijn verdriet?“ 

Dáárom is er het Inloophuis Toon in 

Waalwijk. Voor de gehele regio De 

Langstraat. 

De deur staat er iedere dag wagenwijd open. 

Ook voor de naaste familieleden. 

  

 

  
 

 
 

 

 

http://vicinity.picsrv.net/4562/98aa8b71526444bfed6f3ec21d9972fb/3303
http://vicinity.picsrv.net/4562/98aa8b71526444bfed6f3ec21d9972fb/3305
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Dag allemaal! 

 
 

Volgende tussenbeide: 4 juni 2015 


