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Bedankjesmiddag
Op een van de laatste woensdagen van het schooljaar 
kleurt de school altijd geel van de zonnebloemen. Deze 
bloemen worden door de kinderen geschonken aan 
hun eigen ouder(s) om hen te bedanken voor de hulp 
en de medewerking het afgelopen schooljaar. Ook 
lenen de zonnebloemen zich weer uitstekend voor een 
kosmisch lesje want hoe heten de onderdelen van een 
zonnebloem ook alweer? En wat is dat plakkerige in de 
kern van de bloem? Zou het dier wat het thema is deze 
week, de vlinder, hier van houden?

Vlinders in de klas
Vlinders zien we natuurlijk regelmatig buiten in de 
natuur maar sinds vorige week kunnen we hun levens-
cyclus eens van dichtbij bekijken want onze insecten-
bakken zitten vol met vlindereitjes, rupsen en cocons 
maar waar zijn die vlinders dan? Daar gaan we komen-
de weken nog achter komen. 

Open podium
Helaas kan het open podium van vrijdag 2 juli nog niet 
op de normale manier met ouders doorgaan. Wij zullen 

het op een alternatieve manier in de klassen vorm gaan 
geven. 

Duinenproject
Vorige week dinsdag (22 juni) hadden we Suzanne  
Visser op bezoek. Deze juf heeft ons vanuit de orga- 
nisatie school en cultuur een les gegeven over het 
maken van duinen. Maar om duinen te kunnen maken 
moesten we natuurlijk wel weten wat duinen zijn en 
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hoe deze ontstaan. Daarom hebben we als eerst een 
kort filmpje hierover gekeken en ook heeft Huisje 
boompje beestje een filmpje gemaakt over duinen 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-
duinen/ leuk om te kijken als je nog meer over duinen 
te weten wilt komen. 

Uit de middenbouw
Leerlingverdeling naar de bovenbouw
Elk jaar weer een spannend moment voor de leerlingen 
van groep 5. Naar welke bovenbouwgroep gaan ze en 
met wie? Met de vriend of vriendin van hun keuze? 
Naar de juf of meester die ze het liefst zouden willen? 
De dag van de bekendmaking, dit jaar donderdag 17 
juni, gonst het altijd al in school. Leerlingen overleggen, 
fluisteren, spreken vermoedens uit. Gelukkig bleek 
iedere leerling het plekje in de bovenbouw te krijgen 
van zijn of haar keuze. Alleen maar blije en opgeluchte 
leerlingen, die met een goed gevoel straks na de zomer-
vakantie naar de bovenbouw gaan.

Alternatief schoolreisje
Vorig jaar is het schoolreisje afgezegd in verband met 
de Corona-maatregelen. Dat lieten we ons natuurlijk 
geen tweede keer gebeuren. De schoolreisjescom-
missie heeft daarom goed nagedacht en een geweldig 
alternatief schoolreisje bedacht dat binnen de geldende 
coronamaatregelen kon plaatsvinden. 

Vorige week dinsdag was de schoolomgeving omge-
toverd tot een heus speelparadijs met een spring-
kasteel, een megastormbaan, een klimtoren, een 
workshop met een clown, Oudhollandse- en behen-
digheidsspelletjes. De kinderen hebben zich enorm 
vermaakt. Het voelde een beetje als een zomerfeest. 
Het weer zat ook mee. Niet te warm, niet te koud, geen 
regen, helemaal goed. Tussen de middag een lekkere 
verrassing: frietjes eten op het schoolplein. En ook nog 

een pakketje mee naar huis om cupcakes te maken! 
Dit alternatieve schoolreisje was een succes volgens de 
kinderen. Natuurlijk hoopt iedereen wel dat we volgend 
jaar weer lekker met de bus op pad mogen.

Lees-challenge: Zomerkanjer!
Lezen is voor sommige leerlingen makkelijk, maar het is 
voor sommige leerlingen ook elke dag een worsteling. 
Na een jaar veel lezen op school verlangen leerlingen 
naar een heerlijk vrije zomervakantie. Even niet naar 
school en soms heel specifiek... even niet meer lezen. 
Boeken gaan niet mee in de koffer op reis. Lezen is  
echter een vaardigheid die je moet onderhouden, 
anders raak je ‘m kwijt. Zeker in je eerste leesjaren. 
Taalkanjer heeft daarom een Ebook gemaakt voor 
ouders om lezen tijdens de zomervakantie te kunnen 
stimuleren en het gevaar van de zomerdip voor te zijn. 
U kunt dit Ebook gratis downloaden via De zomerdip 
overwonnen (taalkanjer.nl). Hierin staat ook een zomer-
challenge waaraan kinderen tijdens hun vakantie op 
een leuke en speelse manier kunnen deelnemen. Meer 
informatie vindt u op Zomerchallenge 2021 (taalkanjer.
nl). Aan deelname zijn kosten verbonden.

Boek ‘n Trip
Via de gratis online Bibliotheek-app vind je de mooiste 
e-books en luisterboeken! Dit jaar zijn de zorgen over 
leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege 
achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen 
tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan gemak-
kelijk met de zomeractie Boek ’n Trip in juli en augustus.

Hoe werkt Boek ‘n Trip
 Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)

 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling

 Elk boek drie weken lenen

 Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus

 Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-duinen/
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 Toegang tot duizenden jeugdtitels

 Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op 
vakantie

 Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

Ook als je geen lid bent van de bieb
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leer-
lingen en ouders want ze hoeven niet speciaal naar de 
bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. 
Geen gezeul met boeken, want het is allemaal digitaal! 
Lekker lezen op je telefoon of tablet. De app herinnert 
leerlingen vanzelf als de leentermijn afloopt.

Schoolbibliotheek
Een belangrijk onderdeel van leren lezen op school 
is met plezier een boek lezen. We willen kinderen 
motiveren lekker te lezen en ze laten ontdekken welke 
boeken ze leuk vinden. Daarom heeft onze school een 
eigen bibliotheek met een ruim en gevarieerd aanbod 
aan boeken. Elk jaar hebben we een budget om nieuwe 
boeken aan te schaffen. We kijken dan naar de nieuwe 
boeken die zijn uitgekomen, de thema’s die behandeld 
worden in de klassen en naar een goed aanbod op 
verschillende leesniveaus. 

Afgelopen periode heeft de schoolbibliotheek nieuwe 
boeken aangeschaft. We hebben twee enthousiaste 
ouders die nu bezig zijn om deze boeken te kaften. 

Voor volgend jaar zijn we al bezig met ons wensenlijstje 
en hopen we nog meer mooie, nieuwe, spannende, 
grappige en informatieve boeken aan te schaffen. 

Nu zijn we op zoek naar nog een aantal ouders die ons 
willen helpen met het kaften van boeken. Mogelijk 
heeft u voor de zomervakantie nog wat tijd over of juist 
na de zomervakantie. U krijgt dan een stapeltje boeken 
mee naar huis, een goed knippende schaar en een rol 
boeklon. 

Tevens zijn we op zoek naar ouders die ons schoolbib-
liotheekteam wil komen versterken. We hopen dat de 
coronamaatregelen na de zomervakantie nog verder 
versoepeld zijn en dat we de schoolbibliotheek weer  
als vanouds kunnen draaien. 

Wilt u ons helpen in de bibliotheek met het kaften van 
nieuwe boeken of door mee te draaien in de school-
bibliotheek, stuur dan een mail naar r.knopperts@
aandebasis.nl

Welkom op ons schoolplein
Misschien heeft u vanachter de hekken rond de school 
al eens gekeken naar de veranderingen die ons school-
plein heeft doorgemaakt. Vanaf deze week kunnen  
ouders weer op het plein komen en hier zijn we heel 
blij mee. Het lijkt ons een mooie kans om u uit te nodi-
gen om dit schoolplein nader te onderzoeken, samen 
met uw kind.

In de week van 5 juli wordt u per bouw uitgenodigd om 
een route te lopen langs alle nieuwe elementen van het 
schoolplein. In bijgaande brief staat de planning voor 
dit bezoek. U bent van harte welkom!

Veenendaalse Kinderraad
In 2019 heeft het toenmalige leerlingpanel bedacht om 
de Kinderburgemeester in Veenendaal te introduceren. 
Zij vonden het een gemis dat de stem van de kinderen 
niet op die manier doorklonk in Veenendaal. De kinde- 
ren hebben een uitgebreide presentatie voorbereid en 
deze aan Burgemeester en wethouders gepresenteerd. 
Naast de Kinderburgemeester heeft het leerlingpanel 
ook bedacht om tevens een soort van Kinderraad op 
te zetten. Het eerste is gelukt, immers de kinderen 
van groep 5 tot en met groep 8 hebben met officiële 
verkiezingen Maud Smit in 2019 verkozen tot de eerste 
burgemeester van Veenendaal. Burgemeester Gert-Jan 
Kats heeft destijds de uitslag op het Zomerfeest bekend 
gemaakt. In deze weken wordt reeds de derde Kinder-
burgemeester verkozen, ditmaal op sbo De Windroos.

Het starten van een Kinderraad was er niet meer van 
gekomen, tot dit moment. In de afgelopen maanden 
heeft de gemeente de draad opgepakt en alle ba-
sisscholen verzocht een lid voor de Kinderraad af te 
vaardigen. Het is de bedoeling dat de Kinderraad een 
aantal keer per jaar bijeenkomst onder leiding van de 
Kinderburgemeester en zich buigt over eigen plannen. 
Ook heeft de ‘echte’ gemeenteraad al aangegeven de 
Kinderraad graag om advies te willen vragen over ver-
schillende onderwerpen. Onderwerpen waar kinderen 
veel meer verstand van hebben en hun mening gewoon 
heel waardevol is.
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In de afgelopen weken hebben we met ons leerling-
panel gekeken op welke wijze we tot een afgevaardigde 
van onze school voor de Veenendaalse Kinderraad 
zouden kunnen komen. Daarop is het leerlingpanel tot 
de volgende ‘procedure’ gekomen. In elke bovenbouw-
groep wordt door de kinderen een kandidaat gekozen. 
Uiteraard hebben de kinderen van het leerlingpanel 
eerst verteld wat een Kinderraad is, wat je moet kun-
nen en wie daar interesse in heeft. Daarna zijn er vier 
kandidaten verkozen. Op maandag 28 juni hebben deze 
kandidaten voor het gehele leerlingpanel een pitch/
speech gehouden. In deze pitch hebben ze de leden van 
het leerlingpanel proberen te overtuigen waarom hij of 
zij juist de beste afgevaardigde van onze school is. Op 
een zelfontworpen scoreformuliertjes hebben de kin-
deren de vier kandidaten gescoord. Na de pitch heeft 
het panel over de scores gesproken en is de kandidaat 
verkozen.

Op donderdag 24 juni hebben we nog met de kan-
didaten alles doorgesproken en wat een ontzettend 
leuk gesprek was dat. Eigenlijk zouden we ze alle vier 
moeten kunnen afvaardigen, maar ja het kan er maar 
één zijn.

De vier kandidaten waren:

 Groep Marjolein: Meva

 Groep Daniël: Fiene

 Groep Frank: Senna

 Groep Marit/Nienke: Kaitlyn 

Uit de vier kandidaten heeft het leerlingpanel Fiene 
Gerritsen (groep Daniël) gekozen als afgevaardigde van 
de school in de Veenendaalse Kinderraad. 

En we weten zeker dat we haar nog vaak zullen horen. 
We wensen Fiene heel veel plezier en erg veel succes.

Bedankjesmiddag
Woensdag 23 juni was het bedankjesmiddag. Alle kin-
deren hebben een zonnebloem meegenomen voor hun 
ouders/verzorgers. Op die manier willen wij alle ouders 
ontzettend bedanken die zich het afgelopen schooljaar 
hebben ingezet tijdens de verschillende activiteiten. 
Daarnaast willen wij alle ouders/verzorgers nogmaals 
bedanken voor hun hulp bij het thuisonderwijs toen de 
school gesloten was i.v.m. de coronamaatregelen.

De buren die met hun achtertuin aan ons schoolplein 
grenzen, brengen wij ook altijd een bosje zonnebloe-
men. Samen met een paar kinderen uit de onderbouw 
bellen we aan om hen de bloemen te overhandigen. 
De kinderen vinden het heel erg leuk om dit te mogen 
doen en de buren waarderen dit gebaar enorm.

Gevonden en verloren  
voorwerpen
In de afgelopen weken zijn er weer diversen spullen 
(jassen, tassen, broodtrommels e.d.) achter gebleven 
op school. Tot en met vrijdag 16 juli a.s. kan uw kind 
in de bak (naast de administratie) kijken of er iets van 
hem/haar bijzit. De spullen die niet zijn opgehaald zul-
len wij na die datum aan het goede doel schenken.



Oudervergadering 2021
Op woensdag 23 juni jl. vond de jaarlijkse ouderverga-
dering plaats. Ook dit jaar hebben we de bijeenkomst 
hybride gehouden in verband met de maatregelen 
rondom COVID-19.  Ca. 20 ouders hebben de ouderver-
gadering online via Teams gevolgd.

Voor diegenen die de vergadering niet gevolgd hebben 
volgt hier een kort verslag:

Welkom
John van Gurp (voorzitter Algemeen Bestuur) opent de 
vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ver-
volgens geeft hij het woord aan René Derksen.

Jaarrekening en begroting
Het afgelopen jaar was een heel bijzonder jaar waarin 
veel gebeurd is. René laat zien waaraan de ouder-
bijdrage het afgelopen jaar is besteed. Een aantal acti-
viteiten, waaronder het schoolreisje, zijn helaas komen 
te vervallen door de coronamaatregelen. Dit jaar heb- 
ben we gelukkig een “alternatief schoolreisje” kunnen 
organiseren, waardoor de kinderen toch konden ge- 
nieten van een leuke dag.

De besteding van de ouderbijdrage viel dan ook lager 
uit met € 19.300,- dan gebruikelijk zo’n € 33.000,-. 
Het verschil wordt gebruikt voor de (extra) kosten die 
gemaakt worden in 2021.

Gezien de huidige omstandigheden heeft het bestuur 
besloten de ouderbijdrage voor komend schooljaar niet 
te verhogen, dus blijft het als volgt:

Ouderbijdrage 2021-2022
1. Buitenschoolse, culturele en sportieve activiteiten 

€ 39,79

2. Schoolreisje (voor onder- en middenbouw)  
€ 31,36

3. Kamp (tussen- en bovenbouw)    
€ 54,98

4. Overblijven gedurende 3 dagen groep 1 t/m 4  
€ 41,46

5. Overblijven gedurende 4 dagen groep 5 t/m 8  
€ 54,98

Daarnaast laat René de belangrijkste paragraven uit het 
jaarverslag 2020 zien en geeft hierop een toelichting. 
De algemene conclusie is dat de stichting er financieel 
goed voor staat. 

Mocht u het jaarverslag willen inzien dan kunt u het 
verslag van 2019 inzien op onze website. Het verslag 
2020 komt naar verwachting medio juli op de website.

Onderwijskundige Ontwikkelingen en organisatie 
van de groepen

Onderwijskundige ontwikkelingen
Door de Lockdown en de schoolsluiting zijn de ontwik-
kelingen “on hold” gezet. Een aantal punten hebben we 
wel doorgevoerd, namelijk:

 Nieuw materiaal voor spelling

 AVG: Datalekken gemeld. Ondanks dat we alles 
met zorg uitvoeren hebben we een paar meldingen 
geregistreerd naar aanleiding van een datalek

 WMK meting, welbevinden kinderen

 Extra ondersteuning achterstanden door de corona-
crisis

Voor het komende schooljaar bespreken we de volgen-
de onderdelen:

 KindWerkDossier (zie Sascha Brasz, volgende pagina)

 Groen en klimaat adaptief schoolplein: we hopen 
ouders binnenkort weer te mogen verwelkomen op 
het schoolplein. Wij zullen u hierover nog informe-
ren.

 Aanbod muziek- en bewegingsonderwijs na school-
tijd. Naast verschillende sportactiviteiten zijn we 
ook bezig met de voorbereidingen om muzieklessen 
aan te bieden. Ook hierover ontvangt u later meer 
informatie.

 Besteding van de NPO (Nationaal Onderwijs Plan) 
gelden. De minister heeft laten weten dat we in het 
eerste jaar € 700,- per leerling en in het tweede 
jaar € 500,- per leerling ontvangen. Door COVID-19 
zijn er achterstanden ontstaan en met deze gelden 
kunnen we extra middelen inzetten om deze 
achterstanden in te lopen. We hebben een actieplan 
(concept) opgesteld welke wordt besproken tijdens 
de studiemiddag van het team op woensdag 30 juni. 
Denk hierbij aan lijnen spelling, lezen en rekenen, 
ondersteuning leerkracht en kosmisch onderwijs 
i.c.m. begrijpend lezen. Wij houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 



Organisatie 2021-2022
De organisatie 2021-2022 ziet er zo goed als hetzelfde uit als dit jaar. De onderbouwgroepen blijven gelijk, de middenbou-
wgroep van Moniek-Suzanne wordt Moniek-Annelies (3/4/5) en de groep van Daniël wordt Daniël-Suzanne (6/7/8). Zie 
hieronder de tabel voor de groepen en leerkrachten.

KindWerkDossier en kindgesprek
Sascha Brasz gaf een korte presentatie over wat het KindWerkDos-
sier inhoud en hoe dit eruit zou kunnen zien. In het nieuwe schooljaar 
organiseren we samen met Sascha nog een informatieavond waarin we 
hier dieper op in gaan.

Op dit moment is het Team nog aan het bekijken hoe we dit KindWerk-
Dossier gaan vormgeven. Welke werkjes komen er wel in en welke niet. 
Het gaat erom dat kinderen inzage krijgen in hun ontwikkeling. Kinderen 
werken aan eigen doelen en kunnen deze ook aan ouders laten zien en 
met hen in een ouder/kind/leerkrachtgesprek bespreken. We proberen 
op deze manier kinderen meer bewust te maken en via eigen regie te 
laten leven. 

Tijdens de presentatie konden ouders via de chat reageren waardoor we 
op een interactieve manier meer inzicht kregen in het KindWerkDossier. 
Vragen van ouders werden beantwoord of toegelicht. 

Onderbouw
Groep 1-2

1 Karin ma, di, woe, do
Roos vrij

2 Esther ma, di, woe, vrij
Roos do

3 Tilly ma, di, woe, do, vrij
Middenbouw
Groep 3-4-5

1 Helma ma, di, woe, do, vrij
2 Elvy ma, di, vrij

Edith woe, do
3 Monique ma, di, woe

Annelies do, vrij
4 Mirjam ma, di, do, vrij

Franciska woe
Bovenbouw
Groep 6-7-8

1 Frank ma, di, do, vrij
Suzanne woe

2 Daniël ma, di, woe, do
Suzanne vrij

3 Marit ma, di, woe
Nienke do, vrij

4 Marjolein ma, di, woe, do, vrij
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Afsluiting
John van Gurp (voorzitter) sluit de avond af en bedankt 
iedereen voor hun deelname. Hopelijk kunnen we de 
oudervergadering volgend jaar weer net als vanouds op 
school laten plaatsvinden.

Adverteren in de Basis in 
Beeld
In de afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven 
geadverteerd via onze Basis in Beeld. Heeft u een 
bedrijf of weet u iemand die zijn bedrijf graag onder 
de aandacht wil brengen, neem dan contact met ons 
op via administratie@aandebasis.nl en vraag naar de 
mogelijkheden.

Welkom
Welkom in de groep van Esther
Elynn

Welkom in de groep van Tilly
Stefan en Imani

Welkom in de groep van Karin
Roshanely

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! 

Froukje 
Santiago 

Jarin 
Yui 

Ruben
Finn

Abrar
Kendra
Nikay

Roxy
Fender
Thian
Niek

Amy
Amelia
Artemis
Simon

Yoeren
Dewi
Harm

Yousra
Tess
Lisa

Julia
Dani

Maysa
Iris

Mihran
Malak

Juf Babbel

Helga,  
Letty,Fatiha,  

Anja & Jeanet

Agenda
Voor alle activiteiten die op de agenda staan, zullen 
wij kijken of die mogelijk zijn en veilig kunnen worden 
georganiseerd. Wij informeren u tijdig wanneer dat 
nodig is. 

Juli
2 open podium BB
2 open podium OB
7 zomerfeest (info volgt)
8 verslag mee
14 speeltuindag OB
15 Basis in Beeld
15 slotfeest groep 8
16 groep 8 vrij
16 afscheid groep 2
16 kinderen v.a. 12 u vrij
19 t/m 27 aug zomervakantie

Augustus
30  eerste schooldag

Nikki
Umayr
Cayden
Didiér

Juf Tilly

Lynn
Mousa
Anbar
Lars

Qwin

Damin
Damian
Rafaëllo
Matthias



Colofon
Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van  
Montessori kindcentrum Aan de Basis te 
Veenendaal (opmaak Op de Millimeter).  
De volgende Basis in Beeld verschijnt op  
9 junl. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 15 juli per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

Blijf op de hoogte
Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis 
in Beeld kunt u op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen van onze school door regelmatig 
een kijkje te nemen op de website:

www.aandebasis.nl

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://twitter.com/MontAandeBasis

