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De lente is een heel fijn thema om over te werken. Er is 
buiten zoveel te ontdekken wat voor kleuters wonder-
baarlijk is: de eikels die we in de herfst in een pot had-
den gestopt hebben twee mini-boompjes tevoorschijn 
getoverd, er komen zomaar blaadjes aan de bomen en 
sommige bomen hebben zelfs bloemetjes gekregen! 
Als jullie in de komende vakantie weer eens buiten 
wandelen is het fijn om aandacht te besteden aan de 
woorden: bloesem, knop, uitkomen, uitgebloeid, sten-
gel, tulp, narcis, etc. 

Morgen eerst wat werken over de koning en wat spel-
letjes doen en dan twee weken heerlijk buitenspelen, 
knutselen, boekjes lezen, uitslapen en andere fijne 
dingen doen. De weken na de vakantie werken we over 
bijen, de zonnebloemen zijn gezaaid, dus oefen maar 
vast om net zo mooi te kunnen zoemen.

Veel plezier!
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Lezen
Dit schooljaar hebben we veel van de extra ondersteu-
ning in de middenbouw ingezet voor het lezen. Ook 
hebben we ouders heel actief gevraagd of zij willen 
helpen bij het leesproces van hun kind. Het kind heeft 
hardop aan de ouder voorgelezen (let wel op dat de 
boekenlegger boven de te lezen regel wordt gehouden) 
en we hebben gezocht naar boeken die het kind leuk 
vindt. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat veel kinderen  
in groep 3 eerder van spellend, naar zingend en ten-
slotte vlot lezen zijn opgeschoven. De kinderen van 
groep 4 en 5 die het lezen lastig vinden, hebben hardop 
voorgelezen aan een tutor, de leerkracht, hun ouders of 
een huisdier in onder andere spannende, interessante 
en humoristische boeken, waardoor ook zij steeds vlot-
ter lezen. Mooi om te zien dat een aantal kinderen zich 
hebben ontpopt tot echte boekenwurmen!

Is het u al opgevallen dat de kinderen weten in welke 
provincie ze wonen? Of dat ze van alles weten over één 
van de andere provincies van Nederland? De kinderen 
zijn druk geweest met weetjes opzoeken; zoals welke 
hoofdstad heeft “mijn” provincie of welke vlag is daar 
te zien?  In sommige klassen is er een “boek” gemaakt 
dat je op je schoot kunt houden; het zogenaamde lap-
book. De kinderen zijn reuze trots op hun boek en ze 
zijn enthousiast als ze weer nieuwe kennis opdoen die 
ze kunnen verwerken.

Alhoewel de koningsspelen dit schooljaar worden aan-
gepast, zijn we natuurlijk wel druk met het oefenen van 
het lied: zij aan zij!

Moeders let op: laat deze week de kinderen zelf hun tas 
uitpakken, want het geknutselde moederdagcadeau is 
natuurlijk nog een verrassing tot 9 mei.

Uit de bovenbouw
Rondleiding door Het Achterhuis  
(geschreven door Meva)
We hadden op donderdag 15 april een online meeting 
met meester Alexander. We hadden heel veel informa-
tie te horen gekregen over het Achterhuis. Zoals wie 
daar zaten en hoe ze daar leefden. We mochten ook 
vragen stellen. Ik heb ook vragen gesteld.  Ik vroeg hoe 
Otto en Edith Frank elkaar hadden ontmoet. En een 
ander meisje vroeg of ze wel door mochten trekken bij 
het toilet. Het was super leerzaam en interessant. Ik 
vond het wel anders, want als je daar zat had je het niet 
zo leuk als nu. Nu kan je naar school, buiten spelen met 
je vriendinnen en vriendjes. Super gezellig natuurlijk! 
Maar toen kon dat allemaal niet, en je kon niet eens 
naar buiten als je ondergedoken zat zoals Anne. Dat 
had meester Alexander allemaal verteld. Voor de rest 
vond ik het super leuk en interessant en zou graag het 
Achterhuis nog in het echt willen zien! 

Verkeersexamen theorie
Jippie! Alle 7e groepers zijn geslaagd voor het theorie-
gedeelte van het verkeersexamen! Allemaal van harte 
gefeliciteerd.



Verkeersexamen praktijk
Afgelopen maandag hebben de kinderen uit groep 7 en 
8 het praktisch verkeersexamen afgelegd. Alle kinderen 
zijn geslaagd voor het examen en hebben hun diploma 
ontvangen. Van harte gefeliciteerd!

Eindtoets groep 8
Deze week hebben de kinderen van groep 8 gezwoegd 
en geploegd op al die taken van de Cito Eindtoets. We 
zijn trots op groep 8! En wij kunnen ons dan ook goed 
voorstellen dat ze klaar zijn voor een welverdiende 
meivakantie!

Werkstuk bovenbouw
Aansluitend op het thema Nederland in de Nieuwste 
Tijd maken de kinderen in de bovenbouw een werkstuk 
over een onderwerp wat te maken heeft met Neder-
land. Denk dan bijvoorbeeld aan het onderwerp drop, 
de Efteling of Johan Kruijf. De kinderen hebben een 
keuze gemaakt en een aantal zijn al aan de slag gegaan 
met het verzamelen van informatie! Het werkstuk moet 
dinsdag 25 mei worden ingeleverd, uiteraard mag dat 
ook eerder. Daarna geven de kinderen een presentatie 
in de klas waarin ze vertellen wat ze allemaal te weten 
zijn gekomen over het onderwerp. 

Welkom!
In de klas van juf Tilly en juf Roos
Adam en Maya

In de klas van juf Karin en juf Roos
Daniël

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

BHV training
Vorige week woensdag, 14 april, vond de jaarlijkse BHV 
training plaats. In kleine groepjes hebben de BHV-ers 
(teamleden) de modules brand, ontruiming en het 
mensreddend handelen doorgelopen. Overblijfkrachten 
hebben ook nu deelgenomen aan het onderdeel mens-
reddend handelen (EHBO).

Herinnering aanmelden  
broertje-zusje
Wij krijgen veel aanvragen voor toekomstige leerlingen 
en daarom is het van belang dat wij een goede inschat-
ting kunnen maken van leerlingen die binnenkort gaan 
instromen. 

Indien u een jonger broertje en/of zusje nog niet heeft 
aangemeld bij ons op school, dan willen wij u vragen 
om dit alsnog te doen. Aanmeldformulieren mogen 
worden ingeleverd bij de administratie. Mocht u geen 
aanmeldformulier (meer) hebben, dan kunt u deze 
opvragen bij de administratie.

Koningsspelen 2021
We hadden al laten weten in de vorige Basis in Beeld 
dat er geen Koningsspelen mogelijk zijn dit jaar. Toch 
gaan we morgen op een heel eenvoudige manier aan-
dacht besteden aan Koningsdag. We hebben als alter-
natief voor Koningsspelen een kliko vol speelmaterialen 
gekregen van Sportservice Veenendaal. Die gaan we 
morgen dus al even uitproberen bij het buitenspelen  
en bij de gymles! 

Verder hebben we een gewone 
ochtend, dus gewoon fruit en 
lunch meenemen en gewone 
kleren aan (misschien met een 
oranje tintje?). 



Ondergronds brengen van de 
hoogspanningskabels (verka-
beling)
Eind 2019 heeft de Gemeente Veenendaal ons op de 
hoogte gebracht over het ondergronds brengen van de 
hoogspanningslijnen in Veenendaal. Aangezien onze 
school nabij het gekozen tracé ligt, worden wij ook op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Inmiddels zijn er veel voorbereidende werkzaamheden 
verricht en is het tracé verder geoptimaliseerd. Het 
voorkeurstracé dat getoond is in 2019 is op twee plek-
ken aangepast, namelijk bij de Kastanjelaan en het 
Ruisseveen. Op www.tennet.eu/veenendaal is te zien 
via welke route de kabels straks lopen en is het laatste 
nieuws te lezen.

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. 

Verslag, oudergesprekken en Cito-lvs toetsen
In verband met Corona zijn de toetsen, die normaal 
midden in het schooljaar worden afgenomen, pas net in 
maart afgenomen. Dit betekent dat we ook de toetsen 
aan het einde van het schooljaar wat naar achteren zul-
len schuiven. Deze toetsen zullen worden afgenomen 
van maandag 14 juni t/m vrijdag 9 juli.

Het verslag van uw kind ontvangt u hierdoor ook wat 
later, namelijk op donderdag 8 juli met zoals u gewend 
was ook weer wat mooie werkjes van het kind erin. 

De resultaten van de toetsen van uw kind (van maart 
en juni/juli samen) zullen op donderdag 8 juli naar 
u worden verstuurd via versleutelde mail (net als de 
vorige keer).

Door deze veranderingen zullen ook de verslagavonden 
wat anders van vorm worden. De leerkrachten plannen 
zelf met u een gesprek in, in de periode juni/juli/sep-
tember. Wanneer het kan, kunnen deze live op school 
gepland worden.

Reminder Ouderpanel
Tijdens het ouderpanel worden diverse onderwerpen 
die op en rondom school spelen besproken met de 

directeur-bestuurder (René Derksen) en een aantal 
ouders. Wat horen en ervaren ouders en waar lopen ze 
tegen aan? 

Het eerstvolgende ouderpanel is op vrijdagmiddag  
21 mei a.s. van 14.00 tot 15.00 uur. Gezien de huidige 
maatregelen, wordt de bijeenkomst online gehouden.

Bent u nieuwsgiering en heeft u interesse om hieraan 
deel te nemen? Stuur een mailtje aan administratie@
aandebasis.nl. 

Telefonisch spreekuur CJG 
Maandelijks houdt het CJG (Nynke de Boer) een telefo-
nisch spreekuur bij ons op school. Het eerstvolgende 
moment is woensdag 26 mei. 

Mocht u gebruik willen maken van dit spreekuur dan 
kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren). 
Nynke zal tijdens dit spreekuur contact met u opnemen 
om uw vragen te beantwoorden. 

April
23 Koningsspelen 
26 t/m 7 mei Meivakantie 
26 studiedag team 
27 studiedag team

Mei
10 gouden weken 
10 luizencontrole 
10  MR 
13 Hemelvaartsdag 
14 kinderen vrij 
19 oudervergadering 
20 Basis in Beeld 
21 leerlingpanel 
21 ouderpanel 
24 2e pinksterdag 
26 inloopspreekuur CJG (telefonisch) 
31 t/m 3 juni avondvierdaagse (afgelast)

http://www.tennet.eu/veenendaal 
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mailto:%20administratie%40aandebasis.nl?subject=
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Juni
3 Basis in Beeld 
4 studiedag team 
4 kinderen vrij 
8 creatieve middag MB 
14 toetsweek 1 
15 schoolreis OB 
15 creatieve middag MB 
16 onderbouw vrij 
17 Basis in Beeld 
17 groepsindeling mee 
18 open podium MB 
21 toetsweek 2 
22 schoolreis MB 
23 bedankjesmiddag 
23 inloopspreekuur CJG 
24 verslagbespreking 1 (aangepast) 
24 MR 
28 toetsweek 3 
29 verslagbespreking 2 (aangepast) 
30 wisseldag 
30 studiemiddag team
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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  
20 mei. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 14 mei 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
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