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Uit de onderbouw
Op naar de lente
Nu op naar de lente, volgende week eerst de ‘Lente-
kriebelsweek’ en vervolgens gaan we eens kijken wat 
voor mooie lente bloemen er gaan bloeien en wat voor 
veranderingen we nog meer buiten kunnen ontdekken.

Uit de bovenbouw
Musical
Groep 8 is begonnen met het oefenen van de musical! 
Dansjes, liedjes, teksten, alles moet voor het einde van 
het schooljaar geoefend en van buiten geleerd zijn...
Onder leiding van Nienke en Hetty zijn ze elke vrijdag-
middag druk bezig. Het eindresultaat kunnen we 18 juli 
a.s. bewonderen...

Verkeersexamen groep 7
Inmiddels heeft u de informatie over het verkeersexa-
men ontvangen. Op donderdag 4 april a.s. hebben de 
kinderen uit groep 7 het theorie examen en op dins-
dag 9 april a.s. mogen ze kinderen in de praktijk laten 
zien hoe goed ze kunnen fietsen. Voordat de kinderen 

deelnemen aan het praktisch verkeersexamen, worden 
de fietsen nog gecontroleerd. Dit zal gedaan worden 
door leerlingen van het CSV op maandag 25 maart. 
Het is handig als de kinderen de fietsroute voor het 
praktijk examen een aantal keer geoefend hebben. Zo 
kunnen ze zich concentreren op het verkeer in plaats 
van het letten op de route. 

Lentelunch
Op donderdag 21 maart a.s. vieren we met de hele 
school dat de lente begint. Dit doen we met een lente-
lunch. Deze lunch wordt al bijna een traditie, want de 
afgelopen jaren hebben we dit al vaker georganiseerd. 
Het is zo gezellig om met kinderen van andere groepen 
samen te eten. Zo ontmoeten kinderen van allerlei 
leeftijden elkaar. De activiteitencommissie is al druk 
bezig met de voorbereidingen. 

Alvast dank aan alle ouders die zich hiervoor in willen 
zetten. Zonder hen is deze lentelunch niet mogelijk. We 
hebben er heel veel zin in!!

Uw kind hoeft op donderdag 21 maart dus geen eigen 
lunch mee te nemen.
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Schoolvoetbaltoernooi
Maandag 11 maart is het schoolvoetbal-
toernooi voor onze school begonnen. We 
hebben een team van 15 kanjers die dit jaar 
meedoen (zie de foto op de voorkant van 
deze schoolkrant). De wedstrijden zijn op 
maandag en vrijdag en worden gespeeld bij 
VV Veenendaal aan de Groeneveldselaan 
15. Het hele programma vindt u op https://
schoolvoetbalveenendaal.nl/  
Komt u ook aanmoedigen?  

De wedstrijden
Vrijdag 15 maart / 17.30 uur  
Vuurvlinder - Aan de Basis

Maandag 18 maart / 17.00 uur   
Aan de Basis - De Burcht 2

Vrijdag 22 maart 17.30 uur   
Aan de Basis - Het Erf

Maandag 25 maart 17.00 uur   
Juliana v Stolberg -   Aan de Basis

Project Gilbert van Schoonbeke

Uit de onderbouw
De dinsdag voor de vakantie is 
Gilbert van Schoonbeke bij ons 
in de onderbouw op bezoek 
geweest. Hij kwam in zijn indruk-
wekkende kleding in de klas 
voorlezen. Vanaf dat moment 
is het project ‘Ik ben Gilbert’ 
van start gegaan. Hij heeft ons 
geïnspireerd om zelf ook mooie 
uitvindingen te maken. We be-
dachten oplossingen voor onze 
problemen. Zo is er in de klas van 
Esther een ‘Veterstrik’ machine 
ontworpen, Tilly haar klas had 
een ijsblokjes machine bedacht 
en Karin haar klas maakte een 
wip-wap auto.

Afgelopen donderdag hebben 
wij onze uitvindingen mogen 
presenteren in de Cultuurfabriek. 
Gilbert was erg onder de indruk 
van onze mooie uitvindingen.

Uit de middenbouw
In 1519 werd Gilbert van Schoonbeke in Antwerpen geboren. Hij werd een machtig 
man in Antwerpen. Voor zijn brouwerijen en de stadswal had hij turf nodig dat in 
Veen-en-daal werd gewonnen. Gilbert was ook een uitvinder, vandaar dat ook alle 
kinderen aan het uitvinden zijn geslagen. De wildste ideeën kwamen voorbij: een 
vliegende fiets, een kist met eten dat oneindig wordt aangevuld, een machine die je 
helpt je kamer op te ruimen. Alle ideeën zijn met kosteloos materiaal uitgevoerd en 
vrijdag 8 maart hebben we in de bibliotheek Gilbert ontmoet, waarbij hij over zijn 
leven heeft verteld en hij onze uitvindingen heeft bekeken. Hij was reuze onder de 
indruk. 

Uit de bovenbouw
Op maandag 4 maart zijn we naar de bibliotheek geweest voor een ontmoeting met 
Gilbert. Voor die tijd hebben we in de klas uitvindingen bedacht en deze op papier 
getekend. Deze hebben we meegenomen naar de bibliotheek. Toen we in de biblio-
theek aankwamen moesten we even op Gilbert wachten. Gilbert heeft over zichzelf 
verteld en over de tijd waarin hij leefde. Hij was verbaast dat wij geen bier dronken, 
maar gewoon water… Verder vertelde hij dat ze vroeger met een ganzenveer schre-
ven. Ook heeft hij ons een uitvinding laten zien die hij zelf heeft bedacht, hij werkt  
zo: Hij heeft een kistje. Je doet er een beetje inkt in. Dan doe je de letters er in. Dan 
denk je aan een goed idee en dan komt het uit het kistje op papier. Verder heeft hij de 
strafwerk pen laten zien. Zo kun je drie regels tegelijk aan strafwerk schrijven. Daarna 
mochten we over onze uitvindingen vertellen. En als laatste gingen we op de foto!

https://schoolvoetbalveenendaal.nl/
https://schoolvoetbalveenendaal.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. Het spreekuur vindt plaats op woensdag 
27 maart a.s. van 08.30-09.30 uur. Dus mocht u vragen 
hebben rondom opgroeien en opvoeding van uw 
kind(eren), loop dan binnen op het spreekuur van het 
CJG op school! 

Welkom!
In de groep van Tilly
Sofia en Bo

In de groep van Karin/Melinda
Kommer

In de groep van Esther
Shaili en Max

Oproep bestuur
Vacature lid “Toezichthoudend bestuur”
Stichting Montessorischool Veenendaal heeft een eigen 
bestuur. We maken geen deel uit van een groot geheel 
met een bestuur op afstand. Ouders van leerlingen 
hebben zitting in ons bestuur en zo direct invloed. 
Het bestuur bestaat uit ten minste zes personen en 
kent een algemeen bestuur (toezichthoudend) en een 
dagelijks bestuur (uitvoerend). De directeur maakt deel 
uit van het dagelijks bestuur en voert de titel directeur/
bestuurder.
Aankomend schooljaar zal ons huidig bestuurslid, de 
heer J(ack) Weener, zijn functie als bestuurslid naast 
zich neerleggen na een periode van 6 jaar.

Hierdoor zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid 
die graag een maatschappelijke functie bij onze school 
wil betrekken. Het betreft hier een functie op vrijwillige 
basis.

Wat houden de toezichthoudende werkzaamheden 
onder andere in:

 Het algemeen bestuur houdt toezicht op de uitvoe-
ring van de taken en de uitoefening van de bevoegd-
heden door het dagelijks bestuur. Het toezicht be-
staat in ieder geval uit de volgende onderwerpen:
- Het goedkeuren van de begroting, het jaar- 

verslag en het strategisch beleidsplan.

- Het toezien op de naleving door het dagelijks 
bestuur van wettelijke verplichtingen; de Code 
Voor Goed Bestuur en de afwijkingen van die 
code.

- Het toezien op de rechtmatige verwerving en 
de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van de school 
verkregen op grond van de Wet op het primair 
onderwijs.

- Belangrijke externe ontwikkelingen.

 Bij het uitoefenen van deze taak richt het algemeen 
bestuur zich naar het belang van de schoolorganisa-
tie en het belang van de samenleving.

 Het algemeen bestuur geeft het dagelijks bestuur 
gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als 
klankbord ten behoeve van het dagelijks bestuur.

 Een lid van het algemeen bestuur voert jaarlijks 
samen met de voorzitter een functioneringsgesprek 
en/of beoordelingsgesprek met de directeur- 
bestuurder.

Met betrekking tot de tijdsbesteding van deze func-
tie kan er worden uitgegaan van ongeveer 5 uur per 
maand.

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen 
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met René 
Derksen (directeur-bestuurder) of Jack Weener  
(voorzitter) of mailen naar bestuur@aandebasis.nl.

Open dag
Zaterdag 16 maart a.s. bent u van 10.00—12.00 uur 
ook van harte welkom op de Open Dag. Een mooie 
gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met ons 
Montessori Kind Centrum. In ons Montessori Kind 
Centrum werken kinderopvang, peutergroep en basis-
school nauw met elkaar samen! Tijdens de open dag 
zijn groepen van de kinderopvang, peutergroep, onder-, 
midden– en boven-
bouw geopend en 
kunt u kinderen aan 
het werk zien. Ons 
team staat u graag 
te woord. 

Kent u ouders die 
een school zoeken 
voor hun peuter? 
Wij stellen wij het 
zeer op prijs wan-
neer u hen atten-
deert op de open 
dagen. 

mailto:bestuur%40aandebasis.nl?subject=


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  
28 maart. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 22 maart 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

Agenda
Maart
15 onderwijsstaking
15 management team
16 open dag
18 t/m 22  week van de Lentekriebels
18 werkgroep rekenen
21 zorgteam
27 spreekuur CJG
27 studiemiddag team
28 Basis in Beeld

April
3 grote rekendag
3 bestuursvergadering
4 verkeersexamen schriftelijk
4 sectieoverleg OB
4 sectieoverleg MB
4 sectieoverleg BB
5 open podium MB
10 werkmiddag BB
11 sectieoverleg OB-MB
12 Koningsspelen
12 management team
15 werkgroep rekenen
16 t/m 18 eindtoets gr 8
17 BHV team
17 spreekuur CJG
18 Basis in Beeld
18 Paasfeest
19 t/m 3 mei meivakantie

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

