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Uit de onderbouw
De lente is in ‘t land! De temperaturen gaan op en neer, 
jassen aan of uit... De kleuters doen hun best om het 
seizoen te volgen. We leren over groeien, bloesem, de 
ontwikkeling van planten en dieren. 

De koningsspelen zijn met veel plezier gespeeld en 
de lentelunch werd vlot verorberd met behulp van 
kinderen uit de bovenbouw. 

Na de vakantie gaan we verder werken over de natuur: 
over aarde en stenen, de slang en het konijn. 

De oudste kinderen uit de onderbouw zijn al regelmatig 
op bezoek in de middenbouw en dat verloopt prima. 
Het is soms even spannend, maar als ze weer terug bij 
ons komen, voelen ze zich al halve middenbouwers: vol 
zelfvertrouwen! 

Houdt u de letter van de week in de gaten? Nu zijn we 
bezig met de ‘g’ (spreek uit: gggg en niet ‘gee’). Na de 
vakantie komt de ‘s’ (spreek uit: ssss en geen ‘es’). De 
kinderen mogen spulletjes meenemen waar die letter in 
zit, zodat die op de lettertafeltjes kunnen staan. 

Uit de middenbouw
Al een aantal weken hebben we het in de middenbouw 
over de eerste mens en allerlei onderwerpen die daar 
bij horen, zoals: het ontstaan van de mens en hoe we 
toen leefden, het beheersen van vuur, ijstijden, jagers 
en eerste boeren.

Op een aantal vrijdagmiddagen hebben we het in 
groep 5 gehad over fossielen en hebben we in groepjes 
een diorama gemaakt over de dinosaurussen en hun 
omgeving. Nieuwsgierig? Kijk maar eens op de kasten 
van de bibliotheek!

Open podium
Tijdens het open 
podium hebben de 
kinderen, heel stoer 
alleen of in kleine 
of grote groepjes, 
hippe dansjes of een 
toneelstukje aan het 
jonge publiek getoond 
of een quiz over de 
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eerste mens met ze gedaan. Het zag er allemaal heel 
leuk uit en de quizvragen, daar moesten we wel even 
goed over nadenken! 

Programmeer atelier
Inmiddels is er gestart met het programmeer atelier 
voor sommige kinderen. De kinderen (en hun ouders 
aan de zijlijn) waren erg enthousiast. Ze hebben ge-
werkt met verschillende robots, zoals de de Cubetto en 
Co-de-rups. Een aantal kinderen kwam met verrassende 
oplossingen. Ze leggen het nu ook uit aan bijvoorbeeld 
hun opa! 

Koningsspelen
Vorige week vrijdag hebben we het uiterste uit onszelf 
gehaald bij de goed georganiseerde koningsspelen 
waarbij we droog en regelmatig zelfs zonnig weer 
hadden! Vooraf vonden sommigen het best spannend, 
maar toen we eenmaal bezig waren hebben we met 
veel plezier allerlei spelletjes gespeeld.

Uit de bovenbouw
Verkeersexamen 
Hoera! Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het 
theoretisch en praktisch verkeersexamen. Van harte 
gefeliciteerd!

Tweede Wereldoorlog
In de bovenbouw hebben we de afgelopen weken het 
jaarlijks terugkerende thema Tweede Wereldoorlog 
behandeld. In elke bovenbouwgroep werd een gast- 
les gegeven, Veteraan in de klas, vanuit het Veteranen-
instituut. Hieronder leest u een verslag van één van de 
verhalen.

Veteraan in de klas - door Oscar Mutonji 
Er was 01-04-2019 een veteraan in onze klas. De vete-
raan was 11 toen de tweede Wereldoorlog begon en hij 
was 16 toen het eindigde. De Veteraan had een soort 
van medaille, omdat hij na de tweede Wereldoorlog 
had gevochten in Nederlands-Indië.

Voor de Tweede Wereldoorlog had hij drie vrienden 
waarvan een Joods was. Toen de Tweede Wereldoorlog 
begon en toen Nederland veroverd werd toen was die 
Joodse vriend spoorloos en hij zag hem nooit meer.

De vader van de veteraan werd gevangen gezet in een 
kamp in Arnhem. Daarna moest hij naar Duitsland met 
een trein van 2 dagen lang reizen zonder eten, drinken, 
matrassen, etc. Hij kwam nooit meer terug naar zijn 
familie. Zijn familie hoorde 10 jaar na de oorlog dat hij 
dood was.

De broer van de veteraan moest tijdens de Tweede 
Wereldoorlog voor de Duitsers werken, maar dat 
wilde hij niet dus ging hij onderduiken in een boerderij 
in Friesland. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij 
gelukkig terug. Bij het onderduiken had hij een vrouw 
gevonden, die zijn vriendin werd en uiteindelijk ging hij 
met haar trouwen.



Na de tweede Wereldoorlog gingen de veteraan en zijn 
broer in Nederlands-Indië vechten.

Middeleeuwen 
Na de meivakantie start de bovenbouw met het 
kosmische thema Middeleeuwen. We hebben het 
over de Middeleeuwen in Nederland en Europa. Over 
ridders en heksen, het leven in de stad, bacteriën en 
de pest en de rol van de christelijke kerk. Ook kijken 
we de film Kruistocht in Spijkerbroek en gaan we naar 
De Cultuurfabriek voor een Minecraft bouwwedstrijd 
aansluitend bij dit thema. 

Grote Rekendag 2019  
We starten de dag met de schoolbrede opening. We 
hadden een modeshow met allemaal voorwerpen die 
uit verhouding waren, bijvoorbeeld een heel groot ijsje, 
een grote zonnebril, een grote basketbal en een klein 
netje. Er was muziek en twee leerlingen van de klas van 
Marit en Nienke presenteerden het. 

De bovenbouwgroepen waren verdeeld in groep 6  
en groep 7/8. Hieronder een verslag van hun reken-
activiteiten: 

Groep 6 - door Marit 
In groep 6 doken de kinderen in de wereld van de Grote 
Rekenreus. Hij is drie keer zo groot als een volwassen 
mens is dol op kersenvlaai, die hij in 1 hap op kan 
eten, hij loopt in 2 stappen door het lokaal en…hij is 
dol op rekenen. Maar hoe ziet de wereld van de Grote 
Rekenreus er uit? Hoe groot moeten de spullen die wij 
hebben gemaakt worden om door de reus gedragen 
en gebruikt te worden? De kinderen gingen aan de slag 
met meten en wegen en knipten, plakten en tekenden 
een reuzeriem, een reuzehinkelbaan, reuzeslippers, 
een reuzemok met bijpassende theelepel en pak 
chocolademelk. De dag was REUZEgeslaagd! 

Groep 7/8 - door Patrick Mooijekind 
De opdrachten die we met de Grote Rekendag deden 
waren opdrachten waarvan je het onderwerp al kunt 
raden: uit verhouding. We deden opdrachten met 
een lichtje en legostenen. We maakten verschillende 
soorten torens van lego steentjes een torentje met 
1 legoblokje en eentje van 2, eentje van 3 enz. 
We hadden een blad gemaakt met lijnen van de 
hoeveelheid aan centimeters. Als je het torentje van 
één blokje hoog bij de eerste streep zette (het dichtst 
bij het lampje) dan zag je dat het torentje aan de 
achterkant van de doos groter werd, we moesten 
noteren hoe hoog het was. Toen zette we het torentje 
van twee blokjes hoog bij de tweede streep schenen 

het lampje en toen moesten we meten hoe hoog de 
schaduw was, de schaduw was net zo hoog als de 
schaduw van het torentje dat één blokje hoog was. 

Er waren ook opdrachten op een blad en dan stond er 
bijv. een grote klomp en dan moesten we berekenen 
hoe groot iemand zal moeten zijn om daarin te passen. 

Kinderburgemeester
De kinderen van het leerlingpanel hebben gebrain-
stormd over het fenomeen Kinderburgemeester. Dit is 
eind 2018 opgestart en samen met bureau Beelden-
storm hebben zij dit uitgewerkt. Afgelopen weken 
zijn de ideeën gepresenteerd aan de kinderen in de 
bovenbouw. Aansluitend hierop zal het leerlingpanel 
op 8 mei de presentatie over de kinderburgemeester in 
het gemeentehuis houden ten overstaan van de burge-
meester en de wethouders onderwijs en jeugd. Deze 
week heeft er in de Veenendaalse Krant al een artikel 
gestaan (zie bijlage). Aansluitend krijgen de kinderen 
een rondleiding in het gemeentehuis.

Avondvierdaagse 2019
Dit jaar vindt de avondvierdaagse in Veenendaal 
plaats van 3 juni t/m 6 juni. De startplaats is op het 
evenementen terrein, vanuit de kantine van Schaats-  
en Skeelerclub De Greb. 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de inschrij-
vingen digitaal te doen. Meer informatie kunt u lezen 
in de brief die als bijlage bij deze Basis in Beeld is 
toegevoegd. Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 6 mei 
a.s.

Overige informatie over het startnummer en de starttijd 
ontvangt u zodra dit bekend is.

Gevonden voorwerpen
Wij hebben weer een heleboel gevonden voorwerpen 
verzameld. Naast gevulde gymtassen, kleding, schoe-
nen, handschoenen e.d. hebben we ook een aantal 
sleutels gevonden.

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

Na de meivakantie op woensdag 8 mei zullen wij alle 
gevonden voorwerpen uitstallen op het bordes bij de 
dependance. U kunt dan tussen 12.15 en 13.00 uur 



kijken of er iets van uw kind(eren) bij ligt. Alles wat deze 
dag niet is opgehaald wordt aangeboden aan het goede 
doel.

Ouderpanel
Op vrijdagmiddag 17 mei a.s. staat het ouderpanel 
weer op de agenda. De bijeenkomst vindt plaats van 
14.00-15.00 uur. Tijdens het ouderpanel wordt er in 
een ongedwongen sfeer gesproken over allerlei zaken 
die op en rond de school afspelen. Waar loopt u als 
ouder/verzorger tegenaan of wat hoort u of ervaart u 
over de school?

Mocht u het ouderpanel willen bijwonen dan kunt u dit 
aangeven via administratie@aandebasis.nl.

Oudervergadering
Op 22 mei a.s. vindt de jaarlijkse oudervergadering 
plaats. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie 
over de inhoud van deze avond.

Groepsindeling 2019-2020
Inmiddels zijn we gestart met het proces rondom de 
nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020. 
De kinderen zijn dit proces al gestart door in elke nieu-
we bouw bezoekjes te brengen. De kinderen vinden 
het vaak leuk en spannend om in een nieuwe bouw op 
bezoek te gaan en vriendjes/vriendinnetjes uit eerdere 
jaren weer te ontmoeten of opeens te mogen gymmen 
in de grote gymzaal.

Bij het maken van de groepsindeling houden de 
leerkrachten altijd rekening met een aantal criteria, 
zoals: 

 Verdeling jongens/meisjes binnen de groep 

 Verdeling broertjes/zusjes over de verschillende 
groepen 

 Verdeling leerlingen, die extra zorg behoeven (zoals 
bijvoorbeeld kinderen met dyslexie of ADHD of 
kinderen met een ondersteuningsarrangement 
vanuit het samenwerkingsverband), over de 
verschillende groepen 

 Het aantal leerlingen per groep en per leerjaar 

 Het gaan met en/of plaatsen bij vriendjes/
vriendinnetjes

Op deze manier proberen we de groepen tot goede, 
evenwichtige groepen te formeren.

Op donderdag 13 juni ontvangt u de nieuwe groeps-
indeling per mail. Ook zullen de kinderen die dag op 
school van hun leerkracht horen naar welke nieuwe 
groep ze gaan. 

Op woensdag 3 juli is het wisseldag en zullen de 
kinderen die dag in hun ‘nieuwe groep’, zoals die na  
de zomervakantie zal zijn, werken.

Er zal ook volgend schooljaar een tussenbouw (groep 
5, 6 en 7) blijven in de bovenbouw. Dat betekent dat 
er weer een aantal kinderen uit groep 4 volgend jaar al 
zullen instromen in deze tussenbouw. Ouders zullen hi-
erover door de leerkracht vooraf geïnformeerd worden. 
Dit betekent ook dat de kinderen, die op dit moment 
in deze tussenbouw in groep 7 zitten volgend jaar een 
plekje krijgen binnen een andere bovenbouwgroep. 
Ook deze ouders van de kinderen die dit betreft, zullen 
vooraf door de leerkracht geïnformeerd worden.

Welkom!
In de groep van Esther
Rosa

Vakantierooster 2019-2020
Inmiddels zijn we bezig met de voor-bereidingen voor 
het schooljaar 2019-2020. Het vakantierooster ziet er als 
volgt uit:

Herfstvakantie  
21-10-2019 t/m 25-10-2019

Kerstvakantie	  
20-12-2019 (vanaf 12.00 uur) t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie  
24-02-2020 t/m 28-02-2020

Goede vrijdag  
10-04-2020

Pasen   
13-04-2020

Meivakantie  
27-04-2020 t/m 08-05-2020

Hemelvaart  
21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinksteren  
01-06-2020

Zomervakantie  
17-07-2020 (vanaf 12.00 uur) t/m 28-08-2020
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Vacature BKSchoonmaak
Wij werken samen met schoonmaakbedrijf BKSchoon-
maakplus. Onlangs is er een medewerker en daarom 
zijn zij opzoek naar versterking. Zij hebben ons gevraagd 
hun vacature bij u onder de aandacht te brengen.

Vlotte schoonmaakkracht gezocht voor basisschool in 
Veenendaal.

 Dit is voor ongeveer 2 x per week, 6 tot 8 uur totaal. 
Starten vanaf 15.00 uur.

 Voorkeur voor donderdag en vrijdag óf vrijdag en 
maandag.

 Fijne werklocatie en werken voor een prettig 
gecertificeerd schoonmaakbedrijf, met goed overleg 
en duidelijke afspraken. Salaris volgens Schoonmaak 
cao.

 Scholencontract, met schoolvakanties (deels) vrij.

Bij interesse contact opnemen met; Judith/ BK 
Schoonmaak Plus. Tel: 0316-750860 of voor verdere 
info zie onze site: www.bkschoonmaakplus.nl

Speelplaatsrenovatie
Vorige week hebben we het definitieve ontwerp (DO) 
van ‘Speelplan’ ontvangen. Op basis van de reacties van 
de kinderen van het SOT (Speelplein Ontwerp Team) 
op het Voorlopig Ontwerp (VO) is het definitieve plan 
tot stand gekomen. Deze week zullen de kinderen het 
presenteren in de groepen. Op dit moment worden de 
kostenberekeningen gemaakt, ook zullen nog enkele 

details moeten worden ingevuld. We verwachten na de 
meivakantie de begroting en dan..... de kinderen weten 
het wel ‘gewoon goed onderhandelen’.

Agenda
April
19 t/m 3 mei meivakantie
23 studiedag team
24 studiedag team

Mei
6 gouden weken
6 luizencontrole
6 werkmiddag OB
9 onderwijsvergadering
13 toetsweek 1
13 sectieoverleg OB
14 sectieoverleg BB
15 bestuursvergadering
16 Basis in Beeld 
16 leerlingbespreking MB
17 leerling panel
17 ouderpanel
20 toetsweek 2
22 oudervergadering
23 zorgteam
24 management team
27 toetsweek 3
27 werkgroep rekenen

Romaissa
Maher
Freek

Kyro
Nancy
Aisha

Sara
Niek

Nevra

Sami
Abel

Carmen

Kaitlyn
Anne-Fleur

Isis

Jill
Anna

Devani
Nour

Fayah
David
Finn

Jonathan
Adam

Sayfeddine

John 
(conciërge)

Kevin
Nikki

Sophie Maud
Mathijn

Nine
Lars

Juf 
Marit

Elin
Nancy
Milan

http://www.bkschoonmaakplus.nl


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  
16 mei. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 10 mei 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

28 creatieve middag MB
29 spreekuur CJG
30 Hemelvaartsdag
31 kinderen vrij

Juni
3 toetsweek 4
3 t/m 6 avondvierdaagse
6 Basis in Beeld 
7 studiedag team
7 kinderen vrij
10 2e pinksterdag
11 sectieoverleg MB
11 sectieoverleg BB
13 verslag mee
13 groepsindeling mee
13 sectieoverleg OB
14  disco groep 8
18 schoolreis MB
19 bestuursvergadering

Fijne Paasdagen

en een heerlijke vakantie

toegewenst
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