
Aan de Basis
M O N T E S S O R I  K I N D  C E N T R U M

Basis Beeldin

Afgelopen maandag is het nieuwe schooljaar gestart 
en hebben we alle kinderen weer feestelijk mogen 
verwelkomen op school. De eerste weken staan in het 
teken van “De Gouden Weken” en leren we onder  
andere hoe we met elkaar willen omgaan. Verderop  
in de Basis in Beeld leest u hier meer over.

In de afgelopen dagen hebben we enkele vragen gekre-
gen over de informatiebrief van donderdag 27 augustus 
jl. De vragen waren vooral gericht op de eindtijden en 
de in- en uitgang. Om deze onduidelijkheden weg te 
nemen deze aanvulling:

 Alleen voor de onderbouw geldt een afwijkende tijd 
aan het eind van de dag. Op maandag, dinsdag en 
donderdag om 14.50 uur en op woensdag om 12.20 
uur. Op vrijdag gaan de kinderen gewoon om 12.00 
uur naar huis.

 Voor de midden- en bovenbouw gelden de normale 
eindtijden. Wel zal de middenbouw iets eerder naar 
buiten gaan om de verkeerstromen goed te kunnen 
stroomlijnen.

 De kinderen die met de fiets zijn, zetten de fiets in 
de fietsenstalling (ingang Duivenwal-West) en lopen 
meteen via het schoolplein naar binnen. ’s Middags 
gaan deze kinderen via de fietsenstalling (uitgang 
Duivenwal-West) naar huis.

We gebruiken nu 4 in-uitgangen

 Ingang schoolplein (kleine poort): deze is bij de  
appartementen en het parkeerterreintje. 

 Ingang MF ruimte Trommelaar (gymzaal): deze is 
bij het parkeerterreintje aan de Trommelaar bij de 
gymzaal.

 Ingang poort fietsenstalling: de ingang poort  
fietsenstalling is aan de Duivenwal-West.

 Ingang dubbele poort (schuur): deze ligt ook aan  
de Duivenwal-West.

Zie de tabel op de volgende pagina.
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Uit de onderbouw
De vakantie is weer voorbij. De kinderen en ook wij, 
de leerkrachten, hadden weer zin om 31 augustus te 
beginnen. Wij willen de nieuwe kleuters even extra 
welkom heten op onze school. We hopen dat ze snel 
gewend zullen zijn, de oudste kleuters in de groepen 
helpen ze graag weer op weg om alle nieuwe dingen  
te ontdekken. 

Naast de nieuwe kinderen in de verschillende groepen 
willen wij ook Roos weer verwelkomen als leerkracht 
in de onderbouw. Na een aantal jaren in de midden-
bouw gewerkt te hebben, komt Roos nu weer in de 
onderbouw werken. Op maandag geeft Roos extra 
ondersteuning in de groepen. Op donderdag staat Roos 
in de groep van Esther en op vrijdag afwisselend in de 
groepen van Karin en Tilly.

Bijgaand even een paar belangrijke dingen op een rijtje 
om het schooljaar goed te kunnen starten:

Dinsdag 22 september
Deze dag is er een informatieavond voor alle ouders 
waar u uitgebreid informatie krijgt over de school en 
onze werkwijze. Noteert u deze datum alvast in uw 
agenda. We zijn momenteel aan het kijken hoe we  
deze avond “coronaproof” kunnen organiseren. Op  
10 september krijgt u een uitnodiging via de mail met 
de concrete invulling van de avond. 

Eten en drinken
Wij willen u vragen om voor de dagelijkse kleine pauze 
fruit aan uw kind mee te geven. Op maandag, dinsdag 
en donderdag heeft uw kind 2 bekers of pakjes nodig, 
omdat er dan naast het fruitmoment ook nog brood 
gegeten wordt.

Groep ‘s Ochtends ‘s Middags
Dependance Kinderen die met de fiets zijn nemen 

de uitgang van de fietsenstalling aan de 
Duivenwal West.

Groep Karin Ingang schoolplein (kleine poort) MF ruimte Trommelaar (gymzaal)
Groep Elvy/Edith en Helma MF ruimte Trommelaar (gymzaal). 

Fietsers zetten hun fiets in de fietsen-
stalling en lopen via het schoolplein 
naar binnen

MF ruimte Trommelaar (gymzaal) en 
fietsers poort fietsenstalling

Groep Daniël/Nienke en Marjolein Ingang schoolplein (kleine poort) en 
fietsers ingang poort fietsenstalling

MF ruimte Trommelaar (gymzaal) en 
fietsers poort fietsenstalling

Kinderopvang Ingang PG Trommelaar (gymzaal) Uitgang PG Trommelaar (gymzaal)
BSO Ingang MF ruimte Trommelaar  

(gymzaal)
MF ruimte Trommelaar (gymzaal)

Hoofdgebouw
Groep Esther Ingang schoolplein (kleine poort) Uitgang schoolplein (kleine poort)
Groep Tilly Ingang dubbele poort – schuur  

(Duivenwal West)
Uitgang dubbele poort – schuur 
(Duivenwal West)

Groep Suzanne en Moniek/Mirjam Ingang schoolplein (kleine poort) en 
fietsers ingang poort fietsenstalling

Uitgang dubbele poort – schuur 
(Duivenwal-West) en fietsers poort 
fietsenstalling

Groep Frank en Marit/Babbel Ingang schoolplein (kleine poort) en 
fietsers poort fietsenstalling

Uitgang dubbele poort – schuur 
(Duivenwal-West) en fietsers poort 
fietsenstalling

Trakteren
Kinderen die jarig zijn mogen weer trakteren op school. Wij adviseren gezonde en voorverpakte traktaties. Fruit is natuurlijk 
ook goed, omdat dit afgespoeld kan worden voor gebruik.



Luizencape
We willen graag dat ieder kind ook dit jaar weer een 
luizencape heeft. Bij de intake heeft uw kind al een lui-
zencape van school gekregen. Mocht de luizencape aan 
vervanging toe zijn, dan kunt u via school een nieuwe 
kopen. Dit kunt u aangeven bij de leerkracht van uw 
kind. De luizencape graag even voorzien van naam en 
een ander duidelijk herkenningsteken voor uw kind.

Plantje
De kinderen mogen weer een stevig klein plantje mee-
nemen om op school te verzorgen.

Gouden weken
We starten het jaar met een aantal gouden weken. 
Dit houdt in dat we extra aandacht besteden aan het 
groepsklimaat. Hoe gaan we met elkaar om, wat zijn  
de regels en waarom heb-
ben we eigenlijk bepaalde 
afspraken? We gaan 
spelenderwijs hier mee 
oefenen. Het doel is dat 
de klas een veilige plek is 
waarin iedere leerling zijn 
eigen plekje heeft. Een 
plek waar we samen kun-
nen spelen en leren. 

Gym
Alle onderbouwgroepen krijgen dit schooljaar bewe-
gingsonderwijs op donderdag. Kinderen mogen die dag 
gymkleding en gymschoenen meenemen. Dit is echter 
niet verplicht, de kinderen mogen ook gewoon in hun 
ondergoed gymmen. Mocht uw kind last hebben van 
voetwratjes dan zijn gymschoenen wel verplicht.

Schoolbreed thema
Zoals u afgelopen maan-
dag op het plein heeft 
kunnen zien, werken wij 
de komende weken met 
alle groepen over Annie 
M.G. Schmidt. Wij gaan 
samen met de kinderen 
ontdekken welke boeken 
en versjes ze allemaal 
geschreven heeft. 
Natuurlijk worden er ook 
weer allerlei verschillen-
de soorten knutsels gemaakt.

Letter van de week
De letter van de week is de “i”. Wilt u samen met uw 
kind weer op zoek gaan naar allerlei voorwerpen waar 
je de letter “i” in hoort? Deze voorwerpen mogen de 
kinderen mee naar school nemen voor de lettertafel. 

Flip de beer
Helaas kan Flip de beer nog niet mee uit logeren bij 
alle kinderen i.v.m. de coronamaatregelen. Wij zijn nog 
op zoek naar een vervangend “coronaproof” alterna-
tief. Wij zullen u op de hoogte houden over de manier 
waarop wij het geheel vorm gaan geven. De kletskous 
en de leestassen geven we al wel mee aan de kinderen.

Activiteiten - Lampegiet
De traditionele Lampegietersoptochten op maandag-
avond 14 september in Veenendaal gaan dit jaar helaas 
niet door. Als school maken wij wel een lampion die 
u s ’avonds voor het raam 
kunt hangen. Dit alterna-
tief is door de gemeente 
Veenendaal bedacht om 
toch aandacht te kunnen 
besteden aan deze feeste-
lijke avond. Op maandag  
14 september mogen de kin-
deren zoals altijd wel weer 
verkleed op school komen. 

Wij hopen dat u zo even 
voldoende informatie heeft voor de eerste school-
weken. Op dinsdag 22 september tijdens de infor-
matieavond zullen wij u nog meer vertellen over de 
dagelijkse gang van zaken in de onderbouwgroepen.

Uit de middenbouw
Alle nieuwe middenbouwers heten we van harte 
welkom en wensen we veel plezier in de middenbouw!

Op 15 september houden we een informatieavond.  
Verdere informatie hierover kunt u in een aparte brief 
verwachten.

Start van de dag
Onze school heeft een inlooptijd van 8.30-8.45 uur, een 
prettige manier om te starten, maar we willen u er na-
drukkelijk op wijzen dat uw kind om 8.45 uur in de klas 
aan het werk is. Wij zullen u er dan ook op aanspreken 
wanneer uw kind te laat op school verschijnt.



Het plantje
In onze school zorgen de kinderen 
voor een plantje, dit kan voor elk 
kind individueel zijn en soms is er 
sprake van een groepsplantje.

Fruit eten
Voor elke kleine pauze hebben we even de ruimte om 
bij te tanken, want de motor moet blijven lopen. We 
zijn er met zijn allen voorstander van om zo gezond 
mogelijk te eten, ook op school. Het is fijn om te zien 
dat de kinderen zo betrokken zijn.  Een kleine boterham 
kan ook weer even energie opleveren, om die dag goed 
aan te kunnen.

Kleding in en buiten de klas
Wij merken dat kinderen soms zonder jas naar school 
komen of wat te koud gekleed zijn. Het is beter om iets 
te veel mee te hebben, dan te weinig. Een vestje in de 
tas kan dan handig zijn.

De vrijdagmiddag
Deze middag zullen de kinderen van groep 5 zich vooral 
bezighouden met Kosmisch Onderwijs, Nieuws uit de 
natuur en Blits, onder begeleiding van Suzanne en Elvy. 
In de loop van het jaar zullen de kinderen van groep 5 
een spreekbeurt gaan houden. De informatie daarover 
zult u later van Suzanne en Elvy ontvangen. 

Gymnastiek
Wilt u er zorg voor dragen dat 
de kinderen hun gymkleding 
(sportschoenen, -broekje 
en -shirt) meenemen. De 
kinderen zijn in ons onderwijs 
al erg zelfstandig, maar kijkt 
u ook even mee of de kleding 
niet al te ingewikkeld is met 
omkleden. Elke gymles gaan 
de tassen mee naar huis, 
zodat de kleding gewassen 
kan worden. Natuurlijk dragen de kinderen tijdens de 
gymlessen geen sieraden (ook geen oorbellen) of een 
horloge. Wanneer u het wenselijk vindt om uw kind 
niet mee te laten doen aan de gymles, wilt u dit dan zelf          
(mondeling of schriftelijk) aan de leerkracht doorgeven. 

Gymnastiektijden

Maandag (De Trommelaar): gym met gymdocent Gise 
08.30-09.30 de klas van Moniek/Suzanne
09.30-10.15 de klas van Helma
10.15-11.00 de klas van Edith/Elvy
11.00-11.45 de klas van Mirjam

Woensdag (De Trommelaar): gym met de leerkracht
08.30-09.30  de klas van Moniek/Suzanne
09.30-10.15  de klas van Edith/Elvy
10.15-11.00  de klas van Helma
11.00-11.45  de klas van Franciska/Mirjam

Voor de eerste gymles geldt dat uw kind ruim op tijd bij 
de gymlocatie aanwezig is zodat de les vlot kan begin-
nen. 

Uit de bovenbouw
We heten alle (nieuwe) bovenbouwers van harte 
welkom in de bovenbouw. We hopen dat het een leuk 
schooljaar wordt!

Een aantal praktische mededelingen:

Inlooptijd bovenbouw
8.30-8.45 uur. Om 8.45 uur starten wij, iedereen is dan 
aanwezig.

Mobiele telefoons
Als kinderen een mobiele telefoon mee naar school 
nemen, vinden wij het belangrijk dat de leerkracht 
hiervan op de hoogte is. De mobiele telefoons liggen 
dan overdag veilig in een afgesloten kast. Als het niet 
nodig is, adviseren wij om geen mobiele telefoon mee 
te nemen naar school.

Er mag op school (in het gebouw en op het plein) niet 
gefotografeerd of gefilmd worden met de mobiele  
telefoon. Deze regel is er vanwege de privacywet.

Plantjes
Ook in de bovenbouw vinden we plantjes op de  
vensterbank gezellig staan!

Gymnastiek
De gymtijden voor de bovenbouw zijn:

Maandag (De Trommelaar): gym met gymdocent Gise 
11.45-12.30 de klas van Marjolein
13.00-13.45 de klas van Frank
13.45-14.30 de klas van Daniël/Nienke

Dinsdag (De Vallei): gym met gymdocent Gise
09.00-09.45 de klas van Marit/Babbel

Vrijdag (De Vallei): gym met de leerkracht
09.00-09.45 de klas van Frank
09.45-10.30 de klas van Marit/Babbel
10.30-11.15 de klas van Marjolein
11.15-12.00 de klas van Daniël/Nienke



Afspraken
 De gymkleding (sportschoenen, broekje, shirt)  

dient na iedere gymles mee naar huis te worden 
genomen.

 Het is verstandig om sieraden en horloges thuis  
te laten.

 Denk aan het meenemen van een jas voor het  
lopen van en naar de gymzaal. 

 Denk bij lang haar aan een haarelastiekje!
 Deodorant: alleen rollers.

Kamp
De bovenbouwgroepen gaan aan het begin van het 
schooljaar op kamp. Ook dit jaar gaan we op de fiets 
naar Otterlo. We verblijven drie dagen in kamphuis de 
Woudegge. Gezien de afstand naar de kamplocatie, is 
het belangrijk dat de fiets van uw kind in orde is. De 
fietsen worden voorafgaand aan de kampdatum ge-
controleerd.

Het schema ziet er als volgt uit:

 Groep 1 - 21-9 t/m 23-9  
 Klas van Marjolein
 Fietscontrole: 15 september

 Groep 2 - 23-9 t/m 25-9
 Klas van Daniël/Nienke
 Fietscontrole: 16 september

 Groep 3 - 28-9 t/m 30-9
 Klas van Frank
 Fietscontrole: 22 september

 Groep 4 - 30-9 t/m 02-10
 Klas van Marit/Babbel
 Fietscontrole: 24 september

N.B. De donderdag na kamp (Marjolein & Frank) 
worden de kinderen op de gewone tijd op school 
verwacht. 

Gouden Weken
Ook dit schooljaar zijn alle groepen gestart met de 
Gouden Weken. Deze eerste vijf weken van het school-
jaar staan in het teken van groepsvorming.

Om de groepsvorming zo soepel mogelijk te laten verlo-
pen, worden in iedere groep activiteiten georganiseerd 
om ervoor te zorgen dat de kinderen elkaar beter leren 
kennen.

Daarnaast leren ze samen te werken en worden de 
basisregels en –behoeften aangeboden en/of herhaald.

Hieronder ziet u de pictogrammen die ook in de klas-
sen hangen. Hiermee wordt weergegeven hoe wij met 

elkaar omgaan. Tijdens het gehele schooljaar gebruiken 
we deze pictogrammen om situaties te bespreken en 
regels te herhalen.

Dit jaar hebben we de Gouden Weken gekoppeld aan 
het kunst thema Annie M.G. Schmidt. In de week van 28 
september sluiten we de Gouden Weken af in de bouw. 

Basisregels van Aan de Basis

Respect
 Ik behandel de ander zoals ik zelf 

graag behandeld wil worden.
 Jij bent zo mooi anders dan ik.  

Je mag verschillend zijn  
(cultuur – gewoontes).

Niet over de streep
 Je gevoel bepaalt per dag,  

per persoon, per situatie  
waar je streep ligt. 

 Ik leer vertrouwen te hebben  
in mezelf en te vertrouwen  
op de ander.

 Ik kan uitleggen wat ik vervelend 
vind en waarom ik dit vervelend  
vind.

 Voor de ander betekent dit dat hij de grens van de 
ander moet respecteren.

 We luisteren naar elkaar.

Zonder geweld
 Als basisregel: ik behandel de ander zoals ik zelf 

behandeld wil worden. Hierbij houd ik rekening met 
de ‘streep’ van de ander. 

 Dus we gebruiken geen geweld: fysiek, verbaal, 
mentaal. 

Aanspreekbaar
 Ik zorg ervoor dat ik altijd aanspreekbaar blijf. Ik 

accepteer de consequenties van mijn gedrag en kan 
daarover in gesprek gaan. 

Basisbehoeften van  
Aan de Basis

Zijn wie je bent 
Ik kan veilig laten zien wie ik ben. 

Erbij horen 
Ik hoor er bij: ik ben welkom  
en ik word gemist als ik er niet 
ben. 

Kwaliteiten hebben 
Wat ik kan, is betekenisvol voor  
anderen en ik mag leren wat ik 
nog niet zo goed kan. 



Schoolmagazine 2020-2021
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen het 
Magazine Aan de Basis 2020-2021 meegenomen naar 
huis. Het magazine kunt u ook terugvinden op onze 
website via www.aandebasis.nl/Schoolgids-En-Maga-
zine. De Schoolgids 2020-2021 volgt binnenkort.

Activiteitenoverzicht 2020-2021
In de bijlage bij deze Basis in Beeld ontvangt u ook het 
definitieve activiteitenoverzicht.

Welkom!
In de klas van juf Tilly/Roos
Umayr, Didiér, Norah en Aivy

In de klas van Esther/Roos
Bilal, Lars, Jarin en Alycia

In de klas van Karin/Roos
Froukje en Santiago

In de klas van Marit/Babbel
Freek

In de klas van Edith/Elvy
Samar

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Te weinig geld voor sportclub of creatieve les?
Wilt uw kind graag voetballen, muziekles, turnen, 
streetdance, judo of aan theater doen, maar is er thuis 
te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Zij betalen voor kinderen en jongeren de contributie/ 
het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, 
dansschoenen of de huur van een instrument.

Meer informatie is te vinden op https://jeugdfonds-
sportencultuur.nl. Wilt u een aanvraag indienen, neem 
dan contact op met Brenda van Beek via administratie 
@aandebasis.nll of kom even langs.

Ouderbijdrage 2020-2021
Vorige week heeft u van ClubCollect de uitnodiging tot 
betaling van de ouderbijdrage ontvangen. ClubCollect 
is een online facturatiemodule die onze school onder-
steunt bij het innen van de ouderbijdrage. 

Hoe werkt het precies?

1. ClubCollect heeft u een betaalverzoek met een link 
naar uw persoonlijke pagina per e-mail verzonden. 
Mocht deze mail niet aankomen, dan ontvangt u het 
betaalverzoek via sms of per brief.

2. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u of u betaalt 
in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, 
namelijk iDeal of automatische incasso.

 (Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen 
de betalingen altijd via automatische incasso of 
bankoverschrijving en rekent ClubCollect een admi-
nistratieve bijdrage (€1,- per termijn). U bepaalt zelf 
op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en 
voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u ook 
nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, 
en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrij-
ving inplant!)

3. Voor vragen met betrekking tot de inning van de 
ouderbijdragen kunt u gebruikmaken van het ticket-
systeem van Club Collect op uw persoonlijke pagina. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Gegevens delen
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij 
enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder 
uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, 
telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. 
Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestem-
ming worden verspreid of gebruikt voor commerciële 
doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website 
van ClubCollect (https://chargingio.s3.amazonaws.com/
assets/legal/nl-privacy.pdf) voor een exacte beschrij-
ving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt 
de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
2016/679.13-14). 

Bedragen
Hieronder ziet u de bedragen voor schooljaar 2020-
2021:

1. Buitenschoolse, culturele en sportieve activiteiten  
€ 39,79

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

http://www.aandebasis.nl/Schoolgids-En-Magazine
http://www.aandebasis.nl/Schoolgids-En-Magazine
https://jeugdfondssportencultuur.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
https://chargingio.s3.amazonaws.com/assets/legal/nl-privacy.pdf
https://chargingio.s3.amazonaws.com/assets/legal/nl-privacy.pdf
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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

Extra aantekening
De bijdrage voor het schoolreisje 2020-20201 is ver-
rekend met de bijdrage van het schoolreisje 2019-2020, 
omdat deze niet door kon gaan wegens de corona-
maatregelen.

Dit geldt ook voor de bijdrage van het kamp 2020-2021. 
Voor een aantal ouders is de bijdrage van het school-
reisje 2019-2020 in mindering gebracht op de bijdrage 
van het kamp 2020-2021. Dit kunt u terugvinden op de 
factuur.

Heeft u nog vragen? Laat het me weten (Brenda van 
Beek, administratie) of stuur een e-mail naar admini-
stratie@aandebasis.nl.

Spreekuur CJG op school
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar 
ouders en jeugdigen dagelijks terecht kunnen met aller-
lei vragen over opgroeien en opvoeden.

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur 
op onze school. Dit spreekuur vindt plaats de volgende 
data (08.30-09.30 uur):

Maud
Mohammed

Hugo

Aurora
Elena
Hafsa

Hugo
Lina
Puck

Sophie

Aiden
Lucas
Keano

Jairo
Nadine
Safouan

Sterre
Silke
Kai

Kaja
Gilian
Noa

Lizz
Ailey
Indi
Loek

Nathalia 
(overblijf)

Donderdag 24 september 2020 
Donderdag 29 oktober 2020 
Donderdag 26 november 2020 
Donderdag 28 januari 2021
Donderdag 18 februari 2021
Donderdag 25 maart 2021
Donderdag 22 april 2021
Donderdag 27 mei 2021
Donderdag 24 juni 2021

Locatie: dependance, naast ib-kamer (ingang MF-ruimte 
aan de Trommelaar (gymzaal))

U kunt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht 
met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bij-
voorbeeld over slapen, zindelijkheid, voeding, pesten, 
vriendschappen of andere thema’s. Als ouder kom je 
dingen tegen, of je nu een baby, peuter, puber in huis 
hebt, of ouder bent van een adoptie- of pleegkind. Het 
kan zijn dat je je wel eens onzeker voelt of niet goed 
weet hoe je bepaalde dingen het beste kunt aanpakken 
in de opvoeding, of je nu voor het eerst ouder bent of al 
een volgend kind hebt. Ook kun je je zorgen maken over 
de ontwikkeling van je kind. Wat ondersteuning vanuit 
CJG is dan een mogelijkheid. 

Werkwijze CJG 
U kunt altijd bij het CJG terecht met vragen over op- 
groeien en opvoeden of als u problemen met uw 
kind of kinderen ervaart. In elke wijk is er een inloop-
spreekuur. Maar om het nog makkelijker te maken start 

Siem
Ysbrand

mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
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het CJG op korte termijn met een inloopspreekuur 
op onze school. Onze schoolcontactpersoon, Iris van 
de Minkelis, zal maandelijks tot de zomervakantie 
op donderdagochtend van 8.30 – 9.30 uur op school 
aanwezig zijn voor vragen. U kunt gewoon bij haar bin-
nenlopen. Zij zal samen met u bekijken wat uw vraag 
is en wat de beste aanpak is. Mogelijk kan zij u direct 
verder helpen met uw vraag, maar het is ook mogelijk 
dat zij uw vraag meeneemt in het jeugdteam en deze 
vraag verder bespreekt en dat een hulpverlener van het 
jeugdteam bij u in de buurt met u een afspraak maakt. 
In het jeugdteam van het CJG werken hulpverleners 
met opleiding en ervaring op verschillende gebieden, 
waaronder psychologie, psychiatrie, (ortho)pedagogiek, 
gezinsproblemen, opvoeden, huiselijk geweld, autisme, 
ADHD en onderwijs. Daardoor kunnen zij samen in veel 
situaties snel professionele hulp geven.    

Aanbod trainingen 
Het CJG organiseert naast de ondersteuning bij uw 
vragen over opgroeien en opvoeden ook verschillende 
trainingen en bijeenkomsten voor kinderen en hun 
ouders.   

 KIES-training voor kinderen over scheiding 
 In de meeste situaties gaat het voor de kinderen om 

een enorm ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken 
tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen 
ondervinden van een scheiding van hun ouders. 
Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, 
maar ook op latere leeftijd. Door het aanbieden van 
KIES, een training door middel van spel, creatieve 
werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met 
leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld 
programma over het proces van de scheiding. Kin-
deren leren beter om te gaan met de soms verwar-
rende situatie waarin zij verkeren en gevoelens . 

 Positief opvoeden voor iedere opvoeder! 
 Deze cursus, volgens de methode Triple P, helpt 

oorzaken van gedragsproblemen van kinderen te 
herkennen. Vervolgens leert u hoe u gewenst ge-
drag bij kinderen kunt stimuleren en hoe u om kunt 
gaan met ongewenst gedrag. Het biedt daarnaast de 
mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met an-
dere ouders die voor dezelfde, soms moeilijke, taak 
staan als u. Op de website www.positiefopvoeden.nl 
vindt u meer informatie over de methode triple P. 

 Sociale vaardigheden voor kinderen 
 Soms lukt het een kind niet zo goed om op een 

prettige manier met andere kinderen om te gaan 
en vriendschappen te sluiten. De sociale vaardig-

heidstraining kan het kind helpen bij het oplossen 
van moeilijke situaties en het krijgen van meer 
zelfvertrouwen. 

 Doelstelling - Na afloop van de training is het 
zelfvertrouwen gegroeid en weet uw kind om te 
gaan met moeilijke situaties.  Onderwerpen die 
onder andere aan bod komen 

 - Hoe word ik weerbaarder?
 - Hoe maak ik contact met andere kinderen? 

- Hoe kan ik samenspelen?  
- Hoe zeg ik op een goede manier ‘nee’? 
- Hoe ga ik om met moeilijke situaties, bijvoorbeeld  
  als ik ruzie heb? 

Dus mocht u vragen hebben rondom opgroeien en 
opvoeding van uw kind of denkt u dat u of uw kind ge-
baat is bij één van de trainingen van het CJG,  loop dan 
binnen op het spreekuur van het CJG op school! 

Ouderpanel
Het ouderpanel bestaat uit ouders en de directeur-
bestuurder (René Derksen). Een aantal keer per jaar 
komen zij samen om diverse onderwerpen te be-
spreken. 

De kracht van het ouderpanel is dat we, ouders en 
directeur-bestuurder, in een ongedwongen sfeer aller- 
lei zaken die op en rond de school spelen kunnen be-
spreken. Het gaat over waar ouders tegen aan lopen, 
wat ouders horen of ervaren. 

In het ouderpanel worden geen afspraken gemaakt en 
er worden geen verslagen gemaakt. De kracht ligt in 
het gesprek en het uitwisselen van informatie. Nieuws-
gierig zijn naar wat er leeft in school en zeker ook onder 
ouders. Toch kan er altijd een onderwerp uit komen die 
een nadere uitwerking behoeft. Soms gebeurt dat al 
automatisch.

Het ouderpanel is op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 
uur op de volgende data:

 Vrijdag 16 oktober 2020
 Vrijdag 22 januari 2021
 Vrijdag 21 mei 2021

Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan administratie 
@aandebasis.nl. U mag natuurlijk ook even binnen-
lopen bij René Derksen.
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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  
17 september. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 12 september 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

Agenda
September
7 gouden weken
8 infoavond BB
14 gouden weken
14 Lampegietersfeest
15 infoavond MB
15 fietsencontrole M
16 fietsencontrole D/N
17 Basis in Beeld
21 gouden weken
21  toetsweek 1 (OB-MB)
21 t/m 23 Kamp BB M
22 fietsencontrole F
22 infoavond OB
23 t/m 25  Kamp BB D/N
24 fietsencontrole M/B
24 inloopspreekuur CJG
24 MR
28  toetsweek 2 (OB-MB)
28 t/m 30 Kamp BB F
30 t/m 2 okt Kamp BB M/B
30 t/m 11 okt Kinderboekenweek

Oktober
1 Basis in Beeld
5 toetsweek 1 (BB)
8 t/m 9 schoolfotograaf
12 toetsweek 2 (BB)
15 Basis in Beeld
15 herfstwandeling
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