
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

Uit de onderbouw
We hebben een warm, maar gelukkig niet te heet, 
schoolreisje kunnen maken naar Land van Jan Klaassen. 
Ondanks wat minder soepele momenten (bussen, strak 
programma) hebben de kinderen lekker gespeeld en 
hebben leerkrachten, ouders en kinderen met elkaar 
een heel fijn dagje uit kunnen beleven! 

De laatste weken van het jaar werken we over thema 
Zomer en dieren van de zee. 

We nemen de tijd voor afscheid van de oudste kinderen 
die volgend jaar naar de middenbouw gaan en spelen 
op woensdag 17 juli een ochtendje in speeltuin De 
Pol. Hierover heeft u in de vorige Basis in Beeld kunnen 
lezen. 

Omdat de oudste kinderen van de school volgend jaar 
naar de middelbare school gaan, spelen ze een musi-
cal. De kinderen van de onderbouw gaan op vrijdag  
12 juli vast naar alle liedjes en dansjes kijken; dat doen 
ze gewoon op school. 

Het is ook tijd voor de laatste schoonmaakacties: 
speelgoed uit de klas zal weer mee naar huis gegeven 
worden om thuis samen met uw kind schoongemaakt 
te worden. Het komt dan nog voor de zomervakantie 
lekker schoon op school. Ook in de klas zelf bent u van 
harte welkom om samen met de kinderen kasten te 
soppen en dergelijke. Intekenlijsten zullen bij onze  
klassendeur opgehangen worden. 
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Maar eerst: morgen, vrijdag 5 juli, is er een Open 
Podium voor de onderbouw waarbij ook de ouders 
uitgenodigd zijn! We doen dit in de multifunctionele 
ruimte in de dependance en beginnen om 11.30. De 
kinderen laten dan liedjes, versjes en dergelijke horen 
die we de afgelopen tijd geoefend hebben. 

Uit de middenbouw
Schoolreisje naar Koningin Julianatoren
Op dinsdag 18 juni zijn alle groepen van de midden-
bouw op schoolreis geweest naar Koningin Julianatoren 
in Apeldoorn. 

Helaas voor twee groepen kwam één bus te laat. Dat 
mocht de pret niet drukken en hebben ze na een uur 
vertraging nog heerlijk kunnen spelen. 

Dit pretpark is erg populair bij de kinderen. Geheel op 
Montessoriaanse wijze konden de kinderen zelfstandig 
door het park lopen. Van de achtbaan, naar de bootjes, 
naar het spookhuis en daarna het park bekijken vanaf 
grote hoogte in het reuzenrad. 

Tussen de  middag hebben ze een patatje gegeten en 
aan het eind van de dag een lekker verkoelend ijsje. 

Schoolreisje naar de Julianatoren
Verslag van twee kinderen:
We zijn vertrokken om 9 uur
en we kwamen om 5 uur weer aan.
Het was 29 graden 
Wat is er allemaal:
Achtbaan  
Reuzenrad
Spookslot
En nog veel meer

We zijn wel 5 keer in de achtbaan geweest maar  
hij was wel een beetje eng .

We gingen in het reuzenrad hij ging zo hoog dat we  
het hele pretpark konden zien.
We gingen in het spookslot maar dat was wel een 
beetje eng. 
We hebben lekkere frietjes op.
En aan het eind hebben we een ijsje gekregen.
Met een lekker Julianatoren drankje.

Open podium
Vorige week hebben we het open podium gehad. We 
hebben weer genoten van moppen, liedjes, dans en 
toneel. Met de meeste liedjes konden veel kinderen 
meezingen of zwaaien waardoor er een echte feest-
stemming ontstond. Liedjes al Leef en hart beat, ze  
kennen ze allemaal. Weten jullie trouwens wat groen  
is en op een paard rijdt? Een spruiter!!!

Uit de bovenbouw
Wisseldag bovenbouw
Op 3 juli vond ook in de bovenbouw de wisseldag 
plaats. Hierbij hebben de kinderen in de bovenbouw 
kennis gemaakt met hun nieuwe klas. Dit is toch  
anders als wanneer je een keer op visite bent. Deze  
dag leerden we elkaar een beetje beter kennen, door 
verschillende spelletjes samen te doen. Je weet dan al 
een beetje beter hoe je klas er volgend jaar uit komt 
te zien en voor veel nieuwe leerlingen is het dan een 
beetje minder spannend. 

De kinderen van groep acht hebben die dag samen  
met Nienke de musical kunnen oefenen.

Afscheid groep 8
Binnenkort is het tijd om afscheid te nemen van groep 
8. Zij zullen dat op verschillende momenten doen, ver-
spreid over verschillende dagen. Op 12 juli geeft groep 
8 al een minimusical voorstelling voor de onderbouw 
leerlingen. Op 18 juli vindt er ’s middags een voorstel-
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ling voor de middenbouw plaats en ’s avonds voor de 
kinderen van de bovenbouw, het team en alle ouders 
van de leerlingen van groep 8. Na de voorstelling gaan 
de kinderen van groep 8 en hun ouders terug naar 
school, waar ze nog een uitgebreid (maar nog geheim) 
afscheid van het team te wachten staat.

Meer informatie volgt binnenkort!

Welkom!
In de groep van Karin/Melinda
Damin en Damian

Agenda
Juli
5 open podium OB+
8 sectieoverleg OB
10 zomerfeest
10 open podium BB
10 verkiezing kinderburgemeester
11 sectieoverleg BB
11 sectieoverleg MB
12 management team
17 bestuursvergadering
17 speeltuindag OB
18 Basis in Beeld
18 slotfeest groep 8
19 groep 8 vrij
19 afscheid groep 2
19 kinderen v.a. 12 u vrij
22 t/m 30 aug zomervakantie

September
2  eerste schooldag

Lisa
Bram

Yoeren

Amelia
Malak
Finn

Bjorn
Fender

Justen

Delano

Dewi
Yui

Artemis
Niek

Julia

Simon

Thian
Amy

 
 

Wij hebben een vacature voor de functie van:  

 
De onderwijsassistent coördineert het overblijven met ons 
vrijwillig overblijfteam en ondersteunt de leraren in de groep 
en bij het organiseren van activiteiten.  
 

Neem voor meer informatie contact op met René  
Derksen, directeur-bestuurder, tel. 0318-540339 / 06-
20039310. Of kijk op www.aandebasis.nl.  

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór vrijdag  
12 juli 2019 richten aan het bestuur van Stichting  
Montessorischool Veenendaal, Postbus 898,  
3900 AW Veenendaal of per mail aan 
bestuur@aandebasis.nl.

Aan de Basis is een erkende Montessorischool in het centrum van 
Veenendaal. Kinderen, ouders en teamleden komen elke dag met  
veel plezier naar onze school. Samen vormen we een professionele 
leergemeenschap voor modern individueel basisonderwijs. Onderwijs  
dat kinderen keuzes biedt, uitdaagt en stimuleert. Onderzoekend leren  
staat daarbij centraal. Onze school telt 269 leerlingen, verdeeld over 11 
groepen. Samen met Montessori Kinderopvang vormen we het Montessori 
Kind Centrum Aan de Basis voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De school is 
zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.

De sollicitatiegesprekken zullen 
plaatsvinden op vrijdag 19 juli 2019 

 vanaf 13.30 uur. 

Acquisitie naar aanleiding van deze  
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Onderwijsassistent 
  WTF 0,6 (24 uur) 
 



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  
18 juli. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 12 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

Maar u kunt ook op de hoogte blijven via de app 
WhatzNew (downloaden in de App store of via 
Google Play).

WhatzNew

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

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

