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Opening nieuwe schoolplein
De kinderen spelen alweer een tijdje met veel plezier 
op het vernieuwde schoolplein. Bij een vernieuwd plein 
hoort natuurlijk een feestelijke en officiële opening door 
de kinderburgemeester.  Gisteren was dan eindelijk de 
officiële opening. De kinderen hebben gespeeld op het 
nieuwe plein en een heerlijk ijsje gegeten. Het was een 
geslaagde opening.

Verjaardag en spelletjes op het plein
Zoals u in de vorige Basis in Beeld hebt kunnen lezen, 
zal de jaarlijkse speeltuinochtend op 15 juli helaas 
niet doorgaan. Maar deze dag is er wel een alternatief 
programma op het schoolplein waarbij we lekker buiten 
gaan spelen, rondfietsen, modder maken en nog meer 
leuke activiteiten. 

Omdat we deze dag tevens de verjaardag van de onder-
bouwleerkrachten vieren, mogen de kinderen ook 
verkleed komen. Denk er wel aan om een setje extra 
kleding mee te geven zodat alle prachtige kleding niet 
vies wordt. Verder moeten de kinderen ook gewoon hun 
eigen fruit en drinken meenemen. We hopen met z’n 
allen er een gezellige ochtend van te maken! 

Afscheid oudste kleuters
Zoals vermeld in de vorige Basis in Beeld nemen we dit 
jaar op een andere manier afscheid van groep 2 i.v.m. 
de geldende coronamaatregelen. Bij mooi weer nemen 
wij buiten afscheid van de oudste kleuters. Dan kunnen 
de ouders er wel bij zijn op gepaste afstand. Bij slecht 
weer worden de ouders van groep 2 uitgenodigd om 
het afscheid via Teams te volgen.  

Het afscheid nemen blijft een speciaal moment voor 
de oudste kleuters. Zij hebben hard gewerkt in de 
onderbouw en nemen nu afscheid van de groep en 
starten na de vakantie in de middenbouw. Spannend 
maar ook erg leuk! Wij wensen jullie allemaal heel veel 
plezier en succes in de middenbouw!!

Vertrek Elvy van onderbouw naar middenbouw
De afgelopen maanden heb ik met veel plezier in de 
onderbouw gewerkt. Maar na de zomervakantie zal ik 
overstappen naar de middenbouw ik zal daar samen-
werken met Edith. Ondanks de korte periode, heb ik 
ontzettend genoten van het werken met de kinderen in 
de onderbouw!  
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Uit de onderbouw



Een aantal kinderen zal ik na de zomervakantie weer 
terugzien in mijn klas. Ik heb er veel zin in!  

Ouders: bedankt!
Ook dit schooljaar hebben wij weer veel hulp gehad van 
ouders. Hulp in de klas, begeleiding naar een uitje of op 
een andere manier. Wij waarderen dit enorm en willen 
jullie hier hartelijk voor bedanken!  Natuurlijk was dit 
een bijzonder schooljaar vanwege het corona-virus. 
Ook in die periode hebben jullie de kinderen begeleid 
met het maken van het schoolwerk, hiervoor ook 
ontzettend bedankt! 

Verder wensen wij u allemaal een hele fijne vakantie 
en dan zien wij u in het nieuwe schooljaar weer fris en 
fruitig tegemoet. 

Uit de middenbouw
Open podium
Vrijdag 26 juni was er een open podium. Niet met 
ouders, niet met andere groepen, maar wel op het 
podium met mooi licht en geluidsboxen. Dansjes, 
quizzen, liedjes, toneelstukjes en nog veel meer. Het 
was heel anders zo met je eigen groep, maar het had 
ook wel wat vonden de leerlingen. Knus en meer 
ruimte om aandachtig te kijken naar je klasgenootjes. 
Natuurlijk hopen we dat het open podium volgend jaar 
weer als vanouds is.

Reizen en verkeer
Afgelopen weken zijn we gestart met het thema 
Reizen en Verkeer. Dat is een breed onderwerp. Het 
gaat van op vakantie gaan, andere landen, vlaggen 
en vreemde talen leren tot verschillende voertuigen, 
verkeersborden en verkeersregels. Genoeg om uit te 
kiezen en aan te werken. 

Zomer op school
De laatste week van juni hadden we op school weer te 
maken met een echte hittegolf. Veel lokalen liggen op 

het zuiden, waardoor het er erg warm kan worden. Slim 
dus om luchtige kleding aan te doen en geef u kind een 
drinkbeker mee, die de hele dag bij te vullen is met fris 
water. Zo blijft de hitte draagbaar. Ook belangrijk is het 
om uw kind op zonnige dagen ‘s morgens goed in te 
smeren en/of zonnebrand mee naar school te geven. 
De zon is erg fel, ook op de koelere dagen met een 
briesje erbij. 

Groep 5 tijd weer opgestart
Sinds 8 juni mogen we weer hele dagen naar school. 
Dat betekent dat het rooster weer als vanouds wordt. 
Dus ook weer echte groep 5 tijd op de vrijdagmiddagen. 
De laatste spreekbeurten en verder met Blits. Begrij-
pend en studerend lezen is erg belangrijk voor de start 
in de bovenbouw, dus daar leggen we de nadruk op. 
Het is wel even zwaar, maar gaandeweg worden de 
lessen weer makkelijker om te begrijpen en te maken 
samen met de leerkrachten. Over een week een mooie, 
leuke en spannende afsluiting van de groep 5 tijd.

ICT inloop voor de bovenbouw
Net voor het dichtgaan van de scholen waren we ge-
start met een ICT inloopmoment voor de bovenbouw. 
Dat is inmiddels ook weer begonnen. Leerlingen die 
daar interesse in hebben, kunnen binnenlopen en aan 
de slag met ICT robotjes. Cubetto, Beebot, Codey Rocky, 
Lego Wedo. Het programmeeronderdeel ervan vinden 
de leerlingen echt het allerleukst. Zo hebben we ver-
schillende Beebot dansjes gezien voor 2-4 Beebots. In-
gewikkelde Cubetto uitdagingen en mooie opdrachten 
aan de Codey Rocky robot. Voor sommige leerlingen 
mag het allemaal nog veel ingewikkelder en uitdagen-
der. Daar gaan we volgend jaar voor zorgen.

Uit de bovenbouw
Theoretisch verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7, die het theoretisch verkeers-
examen hebben gemaakt, zijn geslaagd!! Ze hebber 
er hard voor geoefend en hebben laten zien dat ze de 
verkeersregels goed kennen. Gefeliciteerd allemaal!

Volgend schooljaar krijgt u te horen of en wanneer het 
praktisch verkeersexamen plaats vindt.

Opening schoolplein
U heeft vast al ons nieuwe schoolplein gezien, van-
achter de hekken. We zijn heel blij met de hoeveelheid 
groen en de verschillende speelplekken. Ook de nieuwe 
belijning spreekt erg tot de verbeelding. Gisteren is ons  
nieuwe schoolplein officieel geopend. In de ochtend 



was er een officieel moment waar de kinderburge-
meester Maud Smit en de kinderen van het SOT 
(Schoolplein Ontwikkel Team) een rol speelden.
Gedurende de dag kregen alle kinderen een ijsje en 
konden ze op een springkussen/stormbaan hun energie 
kwijt. Het was een leuk feestje!

Musical
Op donderdag 16 juli wordt de musical opgevoerd door 
de kinderen van groep 8. Ze hebben hard geoefend en 
gelukkig kunnen hun ouders de uitvoering bijwonen. 
Daarnaast wordt de musical gestreamd, zodat andere 
belangstellenden ook mee kunnen kijken.

Wij wensen alle kinderen van groep 8 en hun ouders 
een hele gezellige avond!

Vanuit de Kangoeroegroep
Afgelopen dinsdag hebben alle Kangoeroegroepen hun 
werk voor dit jaar afgesloten. Onze normale jaarlijkse 
afsluiting met presentaties voor ouders kan nu door 
alle Coronamaatregelen natuurlijk niet doorgaan. 
Jammer hoor, want de leerlingen hebben weer hard 
gewerkt en interessante dingen ontdekt en geleerd. 
We hadden het u graag laten zien. Kangoeroegroep 7/8 
heeft een echt onderzoeksverslag opgeleverd over het 
tuinkersexperiment op afstand. Bij sommige leerlingen 
heeft het zelfs al bijna wetenschappelijke trekjes. 
Kangoeroegroep 4/5 en 5/6 zijn verder gegaan met het 
project van voor de thuiswerkperiode. Het ontwerpen 
van een dier dat 1 meter ver kan springen. Dat blijkt 
veel lastiger dan gedacht, omdat springveren niet 
zomaar te maken zijn met ijzerdraad (vervormen, maar 
gaan niet terug in hun oude vorm) en hoe verwerk 
je dan elastiekjes? De leerlingen hebben van alles 
bedacht. Sommige dieren konden inderdaad springen, 
maar 1 meter werd niet gehaald.

Even voorstellen...
Ik ben Daniël Hartvelt en zal komend schooljaar de 
overstap maken naar Aan de Basis. Sinds ruim een jaar 
woon ik met veel plezier met mijn gezin in Veenendaal. 
Onze zoon Tygo (2.5 jaar) zit ook al sinds de verhuizing 
naar Veenendaal bij de Montessori kinderopvang en 
onze dochter Jinte (8 weken) zal spoedig volgen. 

Op het moment van schrijven werk ik nog op de 
Kathedrale Koorschool in Utrecht waar ik dit jaar 
lesgeef aan groep 8. Hier heb ik de afgelopen jaren 
lesgegeven aan de verschillende bovenbouwgroepen 
en was ik tevens werkzaam als intern begeleider en 
gymdocent.

In het onderwijs 
vind ik het belangrijk 
dat kinderen plezier 
hebben in het leren, 
samenwerken en 
hun eigen talenten 
leren ontdekken en 
ontwikkelen. Deze 
kenmerken vind ik terug 
in de visie van Montessori 
en dat maakt dat ik dan 
ook graag kom werken op 
deze school. 

 In mijn vrije tijd begeleid ik Heppie-vakanties (onder-
deel van Stichting Het Vergeten Kind) om zo kinderen 
die het niet eenvoudig hebben toch een fijne tijd te 
kunnen bezorgen. Ook korfbal ik bij SKF en lees ik graag 
boeken. 

Ik probeer voor de zomervakantie nog even langs te 
komen om alvast kennis te maken met de groep van 
komend schooljaar. Na zomervakantie vind ik het 
natuurlijk ook leuk om kennis te maken met iedereen 
die dat wil.

Wie dit leest is gek...
 We zijn blij dat u dit leest en u bent zeker niet gek! 

 Integendeel.....u bent een “lezer”. Dat is geweldig!

 Dat geldt dan waarschijnlijk ook voor uw kind(eren), 
want u bent het grote voorbeeld voor hen!!!!

 Als dat zo is, kunt u de rest van dit stukje 
overslaan.....Alhoewel ...start dan weer met lezen bij 
de “Wist u datjes”

 Houdt u niet van lezen......dan bent u zeker ook niet 
gek!

 Slaat u nooit een boek open, de bibliotheek nooit 
van binnen gezien? U bent een “ doener”. Dat is 
geweldig!

 Dan geldt dit waarschijnlijk ook voor uw kind(eren), 
want u bent het grote voorbeeld voor hen!!!

 Lees toch alstublieft even verder.....en vooral de 
“Wist u datjes”.....

 Elders in deze BIB staat een artikel/ advertentie van 
de bibliotheek over het zomerlezen.

 Fijn als u dat al gezien/gelezen hebt!

 In dit artikel wordt namelijk het belang van lezen 
(van kinderen) tijdens de zomervakantie vermeld. 



 Kinderen die blijven lezen in de vakantie (zes 
weken!), hebben minder last van de zomerleesdip 
(stilstand of achteruitgang in het leesniveau).

 Gebruik dus alstublieft de gratis app van de 
VakantieBieb om uw kind( eren) E-boeken te laten 
lezen of van luisterboeken te laten genieten.

 Kijkt u ook eens op de website Boekenzoeker.org,  
daar zijn per leeftijd en thema allerlei boeken 
gesorteerd. De keuze in de bibliotheek is dan snel 
gemaakt!

Wist u dat....
 We de bibliotheek(groot)ouders heel erg bedanken 

voor hun werk dit schooljaar?

 Hun fysieke aanwezigheid door ons zeer werd 
gemist?

 Zij de leerlingen en het gedoe in de schoolbieb 
misten?

 De kinderen hen evenzeer gemist hebben?

 Dit dus een heel mistig proces is geweest?

 Wij de zomervakantie gebruiken om onze 
schoolbibliotheek te saneren en aan te vullen?

 Wij misschien een leesclub voor (groot)ouders op 
gaan zetten?

 In september de kasten in onze schoolbieb weer 
“leeggehaald” kunnen worden?

 U vooral even moet doorlezen?

 Wij het fijn vinden als de kinderen in de zomer-
vakantie eens een boek lezen?

 Dat de (groot)ouderleesclub kinderboeken bekijkt 
en (voor)leest?

 Wij hopen dat veel (groot)ouders hier enthousiast 
voor worden?

 Voorlezen heel belangrijk is?

 De kinderen gewend raken aan het helpen in de 
“bieb”?

 Het scannen van boeken en bibliotheekkaarten een 
leuk werkje is?

 U de gratis app van de Vakantiebieb kunt 
installeren?

 Wij van half-lege kasten in de schoolbibliotheek 
houden?

 Er dan veel geleend en hopelijk gelezen wordt?

 A.M.G. Schmidt in september het onderwerp van 
het schoolthema wordt?

 Wij heel wat boeken van deze schrijfster in huis 
hebben?

 U het lezen van deze weetjes misschien wel zat 
bent?

 Floddertje (een boek van Annie) als luisterboek op 
de gratis app staat?

 Het leuk zou zijn als veel kinderen uit de onder- en 
middenbouw dit gehoord hebben?

 Een leerlingleesclub ook een goed idee is?

 De Boekenzoeker een website is die je helpt zoeken 
naar een boek?

 Wij allemaal in de zomervakantie boeken blijven 
lezen?

 Er weleens iets mis gaat in de bieb?

 U na de vakantie de leerkracht van uw kind(eren) 
kunt vragen welke boeken zij gelezen hebben?

 Wij dat ook aan u gaan vragen?

 U de gratis app kunt installeren van de 
Vakantiebieb?

 Er zelfs een boek uitgeleend is op naam van een 
oud-leerling (vier jaar van school af!!)?

 Dit in oktober 2019 geweest is?

 Wij voor een raadsel staan wat dit betreft?

 Mensen die niet van lezen houden, vaak wel  
“wist u datjes” lezen?

 Wij daarom dit rubriekje gemaakt hebben?

 (Voor)lezen bijna een levensbehoefte is? 

 Dit geldt voor sommigen van ons?

 Wij u bedanken voor het lezen!

VakantieBieb en 
jeugdbibliotheek
Kinderen kunnen tijdens de zomervakantie doorlezen 
dankzij de vakantiebieb. Een mooie ontwikkeling en 
bovendien erg belangrijk, want lezen in de vakantie 
helpt een terugval van het leesniveau voorkomen.

http://www.boekenzoeker.org
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Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Biblio-
theek: een gratis app vol e-books en luisterboeken voor 
jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor 
iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de 
Bibliotheek.

In de app staan e-books 
zoals SuperDolfje van Paul 
van Loon en Lampje van 
Annet Schaap. Daarnaast 
staan er dit jaar ook luis-
terboeken in de app, zoals 
Floddertje van Annie M.G. 
Schmidt en De jacht op 
het schaduwdier van John 
Flanagan.

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store 
(van 1 juli tot en met 31 augustus). De verwachting is dat 
de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via 
Google Play. Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl.

Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de 
e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel 
meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze 
oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op 
jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale 
producten voor kinderen.

Gevonden en verloren voorw-
erpen
In de afgelopen weken zijn er weer diversen spullen 
(jassen, tassen, broodtrommels e.d.) achter gebleven op 
school. Tot en met vrijdag 17 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 zullen wij 
na die datum aan het goede doel schenken.

Schoolgids en Magazine
Het einde van het schooljaar nadert. Dit betekent dat wij 
ook al volop bezig zijn geweest met de voorbereidingen 
voor het nieuwe schooljaar. Op dit moment worden de 
laatste updates verwerkt voor het nieuwe magazine. 
We verwachten deze in de eerste schoolweek aan de 
leerlingen te overhandigen. 

Dit geldt ook voor onze schoolgids. Zodra de schoolgids 
2020-2021 klaar is zullen wij deze vermelden op onze 
website. Hierover zullen wij u informeren.

Het voorlopig activiteitenoverzicht vindt u in de bij-
lage. Na de zomervakantie ontvangt u het definitieve 
activiteitenoverzicht.
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gratis de VakantieBieb
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http://www.vakantiebieb.nl
http://jeugdbibliotheek.nl


Jeugdfonds Sport & Cultuur
Door de coronacrisis groeit het aantal gezinnen met 
geldzorgen. Kinderen mogen hier niet de dupe van 
worden, vindt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarom 
zijn wij een campagne gestart om te laten zien dat we 
achter de kinderen (en gezinnen) staan. Kinderen en 
jongeren die voor de crisis wekelijks naar het voet-
balveld, dansschool, judovereniging of muziekles 
gingen, staan mogelijk volgend seizoen aan de zijlijn. 
Hun ouders kunnen de contributie of het lesgeld miss-
chien niet meer betalen. We willen deze gezinnen laten 
weten dat zij een beroep op ons fonds kunnen doen. Er 
is daarom ook een speciale landingspagina magikweer-
meedoen.nl gelanceerd.

Kent u een kind dat ook mee wil doen, maar waar thuis 
te weinig geld is? Of wilt u helpen? Kijk dan op de web-
site magikweermeedoen.nl voor meer informatie.

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.

Ouderbijdrage 2020-2021
Eind augustus ontvangt u van ClubCollect de uitno-
diging tot betaling van de ouderbijdrage. ClubCollect 
is een online facturatiemodule die onze school 
ondersteunt bij het innen van de ouderbijdrage. 

Hoe werkt het precies?
1. Voor komend schooljaar ontvangt u van ClubCollect 

een betaalverzoek met een link naar uw persoon-
lijke pagina per e-mail. Mocht deze mail niet aan-
komen, dan ontvangt u het betaalverzoek via sms of 
per brief.

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

 (Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen de 
betalingen altijd via automatische incasso of bank-
overschrijving en rekent ClubCollect een admini-
stratieve 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 
overschrijving 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 commer-
ciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de 
website van ClubCollect (https://www.clubcollect.com/
nl/juridisch/#privacy) voor een exacte beschrijving 
van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de 
persoonsgegevens geheel in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
2016/679.13-14). 

Hieronder ziet u de bedragen voor schooljaar 2020-
2021

Ouderbijdrage 2020-2021

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

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

Fijne vakantie

Namens het team, bestuur en directie wensen wij 
iedereen alvast een hele fijne en welverdiende vakantie 
toe. Op maandag 31 augustus hopen wij alle kinderen 
en hun ouders weer uitgerust te verwelkomen op 
school en zijn we benieuwd naar alle vakantieverhalen.

http://magikweermeedoen.nl
http://magikweermeedoen.nl
http://magikweermeedoen.nl
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=
https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#privacy
https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#privacy
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=


Opening nieuw schoolplein
In 2019 zijn kinderen van het Schoolplein Ontwikkel 
Team (SOT) begonnen met het ontwerpen van een 
nieuw schoolplein. Het schoolplein moest uitdagend, 
leerzaam, groen en klimaat adaptief worden. En natu-
urlijk circulair, want oude materialen als hout en tegels 
moesten worden hergebruikt.   

Het  SOT bestaande uit negen kinderen uit de midden- 
en bovenbouw,hebben met ontwerpbureau Speelplan, 
in samenwerking met van Ginkel/RosaNovum uit 
Veenendaal, geleerd wat er allemaal komt kijken bij 
het ontwerpen van een schoolplein. De kinderen van 
het SOT hebben in alle groepen ideeën opgehaald en 
de ontwerpen besproken. Na uitvoerig overleg met de 
kinderen van het SOT, het ontwerpbureau en het team 
werd het definitieve plan gemaakt.  

Nu, maanden later is het dan eindelijk zover. Het 
schoolplein is klaar! De kinderen van het SOT organi-
seerden een feestelijke opening op woensdag 8 juli a.s. 
om 08.45 uur. Ons nieuwe schoolplein  werd  officieel 
geopend door Kinderburgemeester Maud Smit. De 
kinderen van het SOT hebben voor deze dag een mooie 
openingsactiviteit bedacht met een springkussen voor 
de onderbouw, een stormbaan voor de midden- en 
bovenbouw en een lekker ijsje voor alle kinderen.  



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  
3 september. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 27 augustus 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
Juli
15 speeltuindag OB (vervallen)
15 inloopspreekuur CJG (vervallen) 
 (voor vragen neem contact op met 
 info@cjgveenendaal.nl)
16 slotfeest groep 8 (aangepast)
17 groep 8 vrij
17 afscheid groep 2
17 kinderen v.a. 12 u vrij
20 t/m 28 aug zomervakantie

Augustus
31  eerste schooldag
31 gouden weken
31 luizencontrole

September 
3 Basis in Beeld
7 gouden weken
14 gouden weken
14 Lampegietersfeest
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
23 t/m 25  kamp BB D/N
24 fietsencontrole M/B
24 medezeggenschapraad
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
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