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Open podium
Afgelopen vrijdag was het eerste open podium van dit 
schooljaar. Wat was het gezellig met alle betrokken 
ouders erbij. We hebben met z’n allen kunnen genieten 
van mooie liedjes over bijvoorbeeld de schilder en er 
kwam ook nog een spin voorbij!!

Van het thema Rembrandt naar de herfst
Afgelopen weken hebben wij het uitgebreid gehad 
over Rembrandt en de verschillende kunstvormen. We 
hebben er een hoop over geleerd, gelezen, gezongen 
maar er ook zelf gemaakt. Ondertussen is ook het weer 
veranderd en is het tijd voor het thema herfst. Wat 
verandert er allemaal buiten in de natuur? Wat zien we 
allemaal? En wat kun je allemaal vinden? Lekker naar 
buiten dus! Gelukkig gaan we dat ook samen doen tij-
dens de herfstwandeling op donderdag 17 oktober a.s.

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober is de kinderboekenweek ge-
start en het thema dit jaar is vervoersmiddelen met 

als motto Reis je mee! Ook de onderbouwleerkrachten 
gaan die week op reis en nemen hun favoriete boek 
mee naar een andere onderbouwklas om hieruit voor 
te lezen! 

Wij zijn natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar de favo-
riete boeken van de kinderen dus ook zij mogen er 1 
meenemen om deze te laten zien.
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Gym
We zijn al een paar weken bezig, toch merken we dat 
een aantal kinderen er nog niet aan gewend is om op 
dinsdag gymspullen mee naar school te nemen. Zet u 
het even op de kalender?

Thema Rembrandt
Het zal u niet zijn ontgaan dat wij met alle kinderen 
werken aan het thema Rembrandt. In en bij alle lokalen 
hangen alle kunstwerken die uw kind heeft gemaakt en 
sinds deze week zijn er vier heuse schilderijen van de 
Nachtwacht te bewonderen. Wij nodigen u van harte 
uit om te komen kijken.

Herfstwandeling
Op 17 oktober is de herfstwandeling. Noteert u het 
alvast? De overige informatie ontvangt u binnenkort.

Afscheid Ilja
Vrijdag 27 september was de laatste werkdag van Ilja 
op onze school. Wij wensen haar heel veel succes op 
haar nieuwe school!

Hulpouders
Ontzettend bedankt voor alle ouders die hebben 
aangeboden de kinderen op allerlei manieren te onder-
steunen. We denken aan lezen, automatiseren, uitjes 
en dergelijke. We zoeken nog (groot) ouders voor de 
creatieve middagen van dinsdag 19 en 26 november. U 
kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft dit schooljaar als thema 
Reis mee! In de middenbouw knutselen we allemaal 
een ander vervoermiddel: in de klas van Suzanne en 
Moniek wordt een vliegtuig gemaakt, Helma knutselt 
een boot, Roos en Franciska fabriceren een trein en 
Mirjam zet een bus in elkaar. Alle kinderen gaan met 
het vervoermiddel naar de andere middenbouwklassen 
om daar te worden voorgelezen.

Uit de bovenbouw
Kennismakingsgesprekken bovenbouw
In alle groepen van de tussen- en bovenbouw zijn dit 
schooljaar kinderen ingestroomd. Zij hebben de eerste 
weken kennis gemaakt met het werken in de tussen-/
bovenbouw.

Om met ouders/verzorgers van de kinderen die nieuw 
in de groepen zijn nader kennis te maken plannen we 
altijd rond de herfstvakantie kennismakingsgesprekken.

Bij de meeste groepen hangt al een intekenlijst. U 
kunt natuurlijk ook zelf de leerkracht(en) van uw kind 
benaderen.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!

Les Greenscreen 
De afgelopen periode hebben wij in de bovenbouw van 
alles geleerd en gedaan rondom het thema Rembrandt. 
De laatste weken van dit project gaan we ook kijken 
naar andere kunstenaars en schilderijen. Om het thema 
af te sluiten brengen wij een bezoekje aan de biblio-
theek in Veenendaal om mee te doen aan het volgende: 

Media en kunst in een jasje  
Film jezelf voor een groen scherm (Green Screen) en 
beland in een andere wereld; in de wereld van de 
kunst. In het project leren kinderen door te maken en 
ontdekken bekende kunstwerken op een bijzondere 
manier. Aan de hand van een schilderij bedenken ze 
een verhaal waarin ze zelf een rol spelen met achter-
gronden en attributen. Via een Green Screen-techniek 
komen de kinderen terecht ‘in’ dit schilderij. 



Bedankt Bedankt Bedankt 
Beste ouders die mee hebben geholpen om het boven-
bouwkamp tot een succes te maken, duizendmaal 
dank! Zonder jullie was het niet gelukt! Dank jullie wel 
fietsouders, bezemwagenouders, bagage-breng ouders, 
kampbegeleiders, vlees-haal ouders, nachtspel ouders, 
gele-hesjes-regel-ouder en ga zo maar door!  

Kamp 2019 - De Heidewachter
Het fietsen was gezellig. Het bos was heel groot en het 
kamphuis ook. We sliepen niet goed, maar het was 
gezellig. Het was lekker weer om in het bos te spelen. 
Het eten was lekker en gezond. 

Geschreven door Justen en Floris (gr.8 Annelies/Babbel)

Maud Smit - Eerste kinder-
burgemeester van Veenendaal
De eerste kinderburgemeester van Veenendaal, Maud 
Smit, is in de raadsvergadering van 19 september offi-
cieel door de raad geïnstalleerd.

In haar presentatie voor de raad vertelde Maud hoe zij 
zich kandidaat stelde en welke plannen zij heeft voor 
Veenendaal. Zo wil zij graag dat kinderen vaker op be-
zoek gaan bij ouderen: “Ouderen die in een verzorging-
shuis wonen, voelen zich vaak alleen. Kinderen kunnen 
hen opvrolijken door naar ze toe te gaan en bijvoor-
beeld leuke spelletjes met ze te doen”. Ook gaf zij aan 
meer bloemenperkjes voor bijen te willen.

Nadat de raad gestemd had over de installatie, kreeg 
Maud uit handen van burgemeester Kats een heuse 
ambtsketen omgehangen. Deze zilveren keten is 
gemaakt door Horlogerie Van Manen, die de keten 
sponsorden in het kader van hun 60-jarig bestaan. Aan 
de keten hangt een penning met het wapen van de 
gemeente Veenendaal. Ieder jaar wordt op de achter-
kant van de penning een handgeschreven gravure 
toegevoegd met de naam van de kinderburgemeester 
uit het betreffende jaar.

De kinderburgemeester ondersteunt de burgemeester 
en wethouders bij ceremoniële gelegenheden, zoals 
Koningsdag, de Avondvierdaagse of de opening van een 
speeltuin. De kinderburgemeester wordt jaarlijks door 
kinderen van een van de Veenendaalse basisscholen 
gekozen.

Artikel uit de Rijnpost, zie 
www.rijnpost.nl/nieuws/algemeen/818520/eerste-
kinderburgemeester-van-veenendaal

Foto’s kinderburgemeester: Met dank aan Fotostudio 7

Herfstwandeling
We gaan weer naar het bos! De jaarlijkse herfstwande-
ling staat op donderdag 17 oktober gepland. Kinderen 
uit de onder- en middenbouw gaan met de bus naar 
Kwintelooijen om mee te beleven hoe de natuur in de 
herfst verandert. In een aparte bijlage kunt u de infor-
matie hierover vinden. Het wordt vast prachtig! 

Gezocht: Deeltijd pleeggezin
Beste ouders/verzorgers,

Voor twee broertjes van 7 en 4 jaar zoekt De Rading, 
een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp in de pro-
vincie Utrecht, een deeltijdpleeggezin in Veenendaal. 
Beide kinderen zijn leerlingen van Montessorischool 
Aan de Basis, vandaar dat deze oproep in deze Basis in 
Beeld staat.

Deeltijdpleeggezinnen zijn gezinnen die (pleeg)kinderen 
opvangen in een frequentie van 1 of twee weekenden 
in de maand en (delen van) de schoolvakanties. Zij 
werken nauw samen met de ouders van de kinderen en 
De Rading. Deeltijdpleegouders ontvangen begeleiding 
en een vergoeding van De Rading.

Beide broertjes, zijn vrolijke, leuke en enthousiaste 
kinderen die naast momenten van rust ook genieten 
van een speeltuin, dierentuin of de gewone dingen van 
de dag.

https://www.rijnpost.nl/nieuws/algemeen/818520/eerste-kinderburgemeester-van-veenendaal
https://www.rijnpost.nl/nieuws/algemeen/818520/eerste-kinderburgemeester-van-veenendaal


Door de persoonlijke omstandigheden van de ouders 
vraagt de opvoeding hen veel energie. Ontlasting in 
het weekend biedt voor de ouders de mogelijkheid 
weer energie op te doen. Er zijn mogelijk periodes dat 
extra opvang wenselijk is bijvoorbeeld in (delen van) 
de schoolvakanties. Er is ruimte voor spontaan ophalen 
van de kinderen bijvoorbeeld op een woensdag- of 
vrijdagmiddag of op een niet-afgesproken dag in het 
weekeinde. 

Het toekomstige deeltijdpleeggezin gaat een samen-
werking aan met De Rading. Meer informatie vindt u  
op de website www.rading.nl

Mocht u niet de mogelijkheid hebben deze kinderen 
op te vangen, maar u kent wel een gezin die geïnteres-
seerd is, mag u deze oproep doorsturen of het gezin 
attent maken op deze oproep. 

We hopen op enthousiaste reacties! 

Voor uw reactie en meer informatie kunt u bellen naar 
Gerrit Kool of Nienke Boonstra, telefonisch te bereiken 
op dinsdag tot en met vrijdag op 06-22130838 of via 
g.kool@rading.nl of 06-13642739 en n.boonstra@ 
rading.nl

Kinderboekenweek
Ooit gelezen: 
Taal is het voertuig van ons denken...

Deze uitspraak past erg mooi bij het thema van de 
Kinderboekenweek 2019

Gisteren, op 2 oktober, is deze Kinderboekenweek 
gestart op onze school. Dit jaar niet met een centrale 
opening op het plein, maar wel met het uitdelen van 
reistickets....

Want “op reis” gaan we zeker deze week!

De leerkrachten van de onderbouw gaan tijdens de 
Kinderboekenweek op reis naar een andere klas. Zij  
reizen met verschillende voertuigen en hebben allen 
een leuk voorleesboek in hun koffer.

De kinderen van de middenbouw gaan zelf op reis....
hun bestemming is een andere middenbouwklas. Ze 
horen zelf met welk vervoermiddel.

De bovenbouwleerlingen pakken boeken in en maken 
ze verzendklaar. Deze boeken gaan namelijk op reis  
binnen school.

Tijdens het schrijven van dit artikel (op 24 september) 
was nog niet bekend welk boek de Gouden Griffel 
heeft gewonnen. Dat is gisteravond tijdens het Kinder-
boekenbal bekend gemaakt. De schrijfster/schrijver zal 
ongetwijfeld erg blij met de prijs zijn!

Ook zijn de zilveren penselen, prijzen voor de illustra-
ties, bekend.

Het kinderboekenweekgeschenk Haaientanden (gratis 
van 2 oktober tot en met 13 oktober, bij de aankoop 
van een kinderboek van minimaal €10) is geschreven 
door Anna Woltz. In dit boek wil een meisje van 11 
jaar in 24 uur rond het IJsselmeer fietsen. Maar dan 
botst ze tegen een jongen aan...hij is weggelopen van 
huis en heeft niets voorbereid. Hij heeft alleen twee 
haaientanden bij zich.....

Ook is er een speciaal prentenboek uitgekomen. Dit is 
gemaakt door astronaut André Kuipers in samenwerk-
ing met illustratrice Natascha Stenvert. Titel van het 
boek is “André het Astronautje op zoek naar Laika”.

Dit prentenboek is te koop voor €7,25 

In de Veenendaalse bibliotheek wordt aandacht be-
steed aan kinderboeken en het lezen daarvan. Maud 
Smit, leerling van onze school en kinderburgemeester 
van onze woonplaats heeft daar gisteren de opening 
verricht.

Op zaterdag 5 oktober is er de mogelijkheid om een 
ritje te maken op een “ vreemd” voertuig! Er is ook 
mogelijkheid om in het FabLab een stappenteller te 
programmeren of een virtuele raket te lanceren.

Kortom genoeg te lezen en te doen over vervoer! 

Vergeet u vooral niet..

 Veel lezen is heel belangrijk en leuk voor kinderen!!
 U gunt uw kind het plezier van lezen toch ook het 

hele jaar???

Promotiefimpje Aan de Basis
Op woensdag 9 oktober a.s. wordt er, in samenwerking 
met reclamebureau Beeldenstorm, een promotiefilm-
pje gemaakt bij ons op school. Middels dit filmpje willen 
wij laten zien wie wij zijn en waarvoor wij staan. 

http://www.rading.nl
mailto:g.kool%40rading.nl?subject=
mailto:n.boonstra%40rading.nl?subject=
mailto:n.boonstra%40rading.nl?subject=


Een aantal leerkrachten en ouders zullen deelnemen 
aan een interview en er worden beelden opgenomen, 
zowel in de school als buiten de school tijdens het 
buitenspelen.

Uiteraard houden wij rekening met kinderen die niet 
herkenbaar in beeld mogen komen. 

Schoolsport
VAV Scholierenloop
Gisteren is de Scholieren-loop van VAV gelopen door 
24 leerlingen van Aan de Basis. Er werd hard gerend en 
veel gezweet! 

Schoolhockeytoernooi
Volgende week, woensdag 16 oktober, zal er een echt 
school hockeyteam meedoen met het toernooi op 
hockeyclub Spitsbergen. Komen jullie ze aanmoedigen? 

Gevonden voorwerpen
Wij hebben weer een heleboel gevonden voorwerpen 
verzameld. Mist u sleutels dan kunt u een kijkje nemen 
bij John (conciërge). De overige gevonden voorwerpen 
liggen in de bak naast de administratie.

Informatieavond
Woensdag 30 oktober a.s. organiseren we de jaarlijkse 
informatieavond, speciaal voor “nieuwe ouders”. Wan-
neer u ouders kent met een zoon/dochter jonger dan 4 
jaar die op zoek zijn naar een school, kinderdagverblijf 
of peutergroep, zou het fijn zijn wanneer u ze op deze 
gelegenheid wilt wijzen. 

Heeft u zelf nog nooit zo’n informatieavond bijge-
woond, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.  
De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur in 
de multifunctionele ruimte van Aan de Basis.

Op woensdag 6, 13 en 20 november a.s. zijn er 
inloopochtenden. Tussen 09.00 en 10.00 uur worden 
belangstellenden ontvangen. Vervolgens verzorgen 
achtstegroepers een rondleiding. De poster vindt u aan 
het eind van deze schoolkrant

Jongerenprijs de Veense Kei?
Inwoners, instanties en verenigingen kunnen jongeren 
nomineren voor de jongerenprijs de Veense Kei. Deze 
prijs van de gemeente Veenendaal is een stimulans én 

een beloning voor jongeren van 8 tot 23 jaar die zich in 
2019 hebben ingezet voor een mooier, leefbaarder en 
socialer Veenendaal.

Initiatieven
Denk bij initiatieven aan bijvoorbeeld het opknappen 
van een speeltuin of groenstrook, (mede)organiseren 
van een sporttoernooi, een boodschappenservice op-
zetten voor ouderen of een actie om de wijk schoon of 
veiliger te maken.

Wethouder Martijn Beek: ‘Ik vind het geweldig dat er in 
onze gemeente jongeren zijn die zich actief inzetten voor 
anderen. Ze zijn een voorbeeld en maken het verschil. 
Ik zet deze jongeren graag in het zonnetje. Help mee en 
laat ons weten wie de Veense Kei 2019 verdient!’

Aanmelden
Kent u een jongere die zich met hart en ziel heeft 
ingezet voor een socialer, leefbaarder en mooier 
Veenendaal? Meld diegene dan aan voor de Veense  
Kei 2019. Dit kan tot 22 november 2019 via  
www.veenendaal.nl/veensekei.

Een deskundige jury beoordeelt de aanmeldingen. 
De jury bestaat uit een medewerker van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), een medewerker van Veens 
en een afvaardiging van de Jongerenraad. De winnaar 
wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari bekend 
gemaakt en ontvangt een Twinkeling cadeaubon van  
€ 100,-.

Vacature nog niet ingevuld
De vacature voor groepsleerkracht die vlak voor de 
zomervakantie is ontstaan door het vertrek van Ilja 
van Lakerveld (middenbouw) is tot op heden nog niet 
ingevuld. De gestarte sollicitatieprocedure heeft tot op 
heden niets opgeleverd. 

Afgelopen week hebben kinderen, ouders en het team 
afscheid genomen van Ilja en haar uiteraard veel succes 
gewenst. 

In het Regionaal Transfer Centrum, een samenwerking 
van ons bestuur met negentien andere besturen in 
de regio Gelderland-Utrecht, zijn geen leerkrachten 
beschikbaar die de vacature zou kunnen vervullen. Het 
bemiddelingsbureau IPPON die voor ons bemiddelt in 
vervanging heeft geen leerkrachten in portefeuille voor 
de lange periode, wel lukt het hen vaak de vraag van 
één dag of twee dagen op te lossen. Ook hier merken 
we dat er druk op komt doordat het aantal leerkrachten 
waar zij uit kunnen putten inmiddels is beperkt.

http://www.veenendaal.nl/veensekei
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Dat betekent dat we voor de komende periode op zoek 
zijn gegaan naar een tijdelijk oplossing en deze binnen 
de eigen organisatie hebben gevonden. Daarnaast  
blijven we ons inzetten de vacature zo snel mogelijk in 
te vullen. U ziet, het tekort aan leraren is inmiddels ook 
in het midden van het land voelbaar geworden.

In de komende periode zal Franciska Dirks samen met 
Roos Knopperts in de middenbouwgroep werken. Fran-
ciska werkt normaal gesproken in de extra begeleiding 
met kinderen en ondersteunt leerkrachten op verschil-
lende manieren. Ook zal Franciska in de groep van 
Mirjam op de woensdag werken. De ouders/verzorgers 
van beide groepen hebben afgelopen vrijdag hier infor-
matie over ontvangen. 

De ondersteuning van kinderen met een arrangement 
blijft Franciska met de leerkrachten voortzetten. De ex-
tra ondersteuning en begeleiding door Franciska wordt 
hierdoor helaas (tijdelijk) verminderd. Al met al vraagt 
dit een extra inspanning van het team en blijft het van 
belang de vacature zo spoedig mogelijk in te vullen, we 
zullen u informeren.

Van de MR! 
De eerste weken van het schooljaar 2019/2020 hebben 
we inmiddels achter de rug. En met het begin van dit 
nieuwe schooljaar is ook de Medezeggenschapsraad in 
nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. De 
Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en perso-
neel van de school. Deze leden vertegenwoordigen hun 
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eigen achterban en praten mee over het schoolbeleid. 
De algemene taakomschrijving van de Medezeggen-
schapsraad is vastgelegd in de Wet medezeggenschap 
scholen (WMS). In deze wet is bijvoorbeeld vastgelegd 
dat wij informatie- instemmings- of adviesrecht hebben 
op bepaalde punten. De Medezeggenschapsraad van 
Aan de Basis bestaat uit 6 leden. Drie leden vertegen-
woordigen de ouders en drie leden vertegenwoordigen 
het personeel. Maandelijks komen wij bij elkaar om met 
elkaar te spreken over uiteenlopende onderwerpen. 
Naast dit overleg wordt op regelmatige basis gesproken 
met directie en bestuur van de school. Situationeel 
wordt door de Medezeggenschapsraad ook op andere 
manieren een bijdrage geleverd. Bijvoorbeeld door te 
participeren bij sollicitatiegesprekken met kandidaten 
voor een openstaande vacature. Open, transparant en 
in goede sfeer! 

Samenstelling Medezeggenschapsraad
Afgelopen jaar hebben een drietal leden de Medezeg-
genschapsraad verlaten. Vanuit de oudergeleding waren 
dat Marc van de Grift en Maarten Gemmink.  
Vanuit de teamgeleding was de termijn van Melinda van 
Leeuwen verlopen. Door hun vertrek was de Medezeg-
genschapsraad op zoek naar nieuwe leden en heeft 
deze gevonden. De Medezeggenschapsraad bestaat nu 
uit de volgende personen:

Teamgeleding
 Frank Mellema (Secretaris)
 Roos Knopperts
 Karin van de Kraats

Freya

Daley

Juf  
Helma



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  
17 oktober. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 11 oktober 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

Oudergeleding
 Paul Daalhuisen (Voorzitter)
 Annelies de Vries
 Juri Hertog

Onderwerpen
De onderwerpen die de Medezeggenschapsraad  
momenteel bespreekt zijn:

 Speerpunten Medezeggenschapsraad
 Waar wil de Medezeggenschapsraad focus op  

hebben in het schooljaar 2019/2020
 AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

 Hoe gaat de school om met het verwerken van  
persoonsgegevens en het naleven van de wet-
geving? 

 Schoolplein
 Voortgang en financiering

Medezeggenschap is leuk. Het geeft je de kans om mee 
te zeggen en mee te denken in het belang van de school 
in de breedste zin van het woord. 

Heb je een vraag aan de MR, wil je wat bespreken of 
lijkt het je interessant om een keer een vergadering bij 
te wonen neem dan contact op met een van de leden.  

Agenda
Oktober
16 Schoolhockeytoernooi*
17  Basis in Beeld
17 herfstwandeling
18 open podium BB
21 t/m 25 herfstvakantie
28 gouden weken
28 luizencontrole
30 inloopspreekuur CJG
30  infoavond nieuwe ouders

November
1 leerlingpanel*
1 ouderpanel*
6 inloopochtend
7 Basis in Beeld
13 inloopochtend
19 creatieve middag MB
20 inloopochtend
21 Basis in Beeld
22 open podium OB
26 creatieve middag MB
27 inloopspreekuur CJG
29 open podium MB+

Let op:
Er zijn een aantal data gewijzigd ten opzichte van het 
voorlopige activiteiten overzicht. Deze data zijn gemar-
keerd met een *

De agenda kunt u ook terugvinden op onze website 
www.aandebasis.nl

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


Onze informatieavond 
(van 20.00 - 21.30 uur)

Woensdag 30 oktober

Onze inloopochtenden 
(ontvangst tussen 09.00 - 10.00 uur)

Woensdag 6 november
Woensdag 13 november
Woensdag 20 november

Meer informatie?  
Bezoek onze website of neem 

contact op met René Derksen.

www.aandebasis.nl

Kom kennismaken met
Montessori Kind Centrum

Aan de Basis
kinderopvang - peutergroep - basisschool


