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Uit de onderbouw
De laatste weken van het schooljaar zijn alweer aange-
broken. De tijd is dit jaar weer voorbij gevlogen. Maar 
ook deze laatste periode zijn er nog veel dingen die we 
samen met de kinderen gaan doen. Zo hebben we deze 
week nog even over het eigen lichaam gewerkt, u heeft 
de verhalen erover vast al wel gehoord.  Volgende week 
gaan we werken over zeedieren; de kwal en de spons 
staan centraal, wat zijn de verschillen en zijn er ook 
overeenkomsten? 

Schoolreisje
Op donderdag 27 juni a.s. gaan we met de kleuters op 
schoolreisje naar het land van Jan Klaassen. Vrijdag 28 
juni a.s. zijn de kleuters dan een dagje vrij om uit te 
rusten van alle belevenissen van het uitstapje.

Wisseldag
Inmiddels is bekend naar welke middenbouwgroepen 
de oudste kleuters doorstromen. Een aantal oudste 
kleuters maken nu nog wat afspraken voor een be-
zoekje in de middenbouw. Maar ze gaan in ieder geval 
allemaal op 3 juli (tijdens de wisseldag) op visite in de 
middenbouwgroep waar ze volgend jaar starten.

Open Podium
Tot slot: op vrijdag 5 juli a.s. is er weer een open po-
dium voor alle ouders in de multifunctionele ruimte in 
de dependance. Het open podium begint om 11.30 uur. 
Noteert u het alvast in de agenda?

Uit de middenbouw
Wist u datjes 
Wist u dat:

 als u dit leest we op schoolreis zijn geweest en het 
vast heel leuk was.

 kinderen in de middenbouw al best graag gamen, 
maar dat een uurtje gamen ook een uurtje 
buitenspelen vereist.

 dat er kinderen zijn die weinig buitenspelen, soms 
omdat de woonomgeving dit niet echt toelaat. 

 dat je bij scouting naar hartenlust kunt ontdekken 
en van de natuur kunt genieten.

 dat er kinderen zijn die blij zijn dat ze niet in de 
oertijd leven, dan was er geen wifi en dan moest je 
spelen.
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 dat er nog maar 4 weken school zijn en dat dan de 
vakantie begint.

 dat je in die 4 weken gewoon nog gaat leren.
 de kinderen al een week weten waar ze volgend jaar 

naar toegaan, dat ze blij zijn dat de spanning (voor 
ouders en kind) er af is en dat de wisseldag op 3 juli 
zal plaatsvinden.

 lezen heel belangrijk is en dat het handig is om dat 
ook in de vakantie te doen.

 u ook mag blijven voorlezen als uw kind zelf al kan 
lezen.

 nieuwe dingen leren soms erg lastig is omdat het 
bekende doen veiliger voelt.

 doorzettingsvermogen niet komt aanwaaien.
 je dat op school, maar ook thuis moet leren.

Doorzettingsvermogen 
Het blijkt dat doorzet-
tingsvermogen een van 
de belangrijkste aspec-
ten is om later succesvol 
te zijn. Doorzettings-
vermogen zou zelfs 
belangrijker zijn dan IQ. 
In deze tijd groeien veel 
kinderen op als ‘prinsjes 
en prinsesjes’, waarmee 
wordt bedoeld dat veel kinderen opgroeien in luxe en 
dat hun pad vaak erg geëffend is. Ze hebben nog niet 
vaak met weerstand hoeven te dealen. Als kinderen 
weinig moeite hoeven doen in hun leven, komen ze 
weinig in aanraking met aspecten zoals doorzetten en 
verduren. Het is belangrijk dat kinderen dit wel leren. 
Als ouder kun je situaties bedenken waar kinderen deze 
vaardigheden kunnen oefenen. 

Enkele voorbeelden
 Je spreekt af met je kind dat als het bij een clubje 

gaat dat hij/zij hier minimaal een jaar bij blijft ook al 
vindt hij/zij ‘t na twee maanden niet echt meer leuk. 

 Je kleuter van 4 wil telkens met iets anders spelen. 
Hij ruimt zijn speelgoed ook niet steeds op. Om 
zijn tijd qua focus iets op te rekken gebruik je de 
kookwekker en die zet je telkens op 10 minuten. Als 
de wekker gaat, mag hij opruimen en iets anders 
kiezen. Je kunt deze tijd in overleg met je kind wat 
uitbreiden. 

 Je dochter van 9 helpt mee om onkruid uit de tuin 
te halen. Dit was zijn haar eigen voorstel. Na een 
kwartier heeft ze geen zin meer. Je zegt tegen haar 
dat ze mag kiezen: of eerst even samen iets drinken 
om de klus daarna af te maken of eerst de klus af te 
maken en daarna iets te drinken.

Wisseldag - 3 juli a.s.
Het team is intensief aan de slag geweest om de 
groepsindeling voor het komend schooljaar zo zorg-
vuldig mogelijk te maken. Vorige week heeft u de 
groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020 ont-
vangen.

Op woensdag 3 juli a.s. organiseren wij een zoge- 
naamde “wisseldag”. De kinderen kunnen tijdens  
deze ochtend zien bij wie ze vanaf maandag  
2 september in de klas zitten.

Bedankjesmiddag
Op woensdag 26 juni vindt de jaarlijkse bedankjes- 
middag plaats. Op deze dag willen wij alle ouders 
bedanken die zich het afgelopen schooljaar hebben  
ingezet tijdens de verschillende activiteiten. Alle  
kinderen nemen een verrassing mee naar huis.

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

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur op 
onze school. Het spreekuur vindt plaats op woensdag 
26 juni 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! 

Zomerfeest
Ons jaarlijkse zomerfeest vindt plaats op woensdag 10 
juli van 16.30-19.30 uur. Meer informatie leest u in de 
flyer die als bijlage bij deze Basis in Beeld is toegevoegd.

U komt toch ook!!



Uit de bovenbouw
Disco groep 8
Op vrijdag 14 juni vierde groep 8 
een discofeest in een in tropische 
stijl versierde multifunctionele 
ruimte! Alle genodigden ver-
schenen in stijl op het feest. 
Iedereen bracht wat ‘tropisch’ 
lekkers mee. We genoten van 
overheerlijke en fraai versierde  
hapjes, verse tropische vruchten, 
frisse cocktails en romige ijs-
koude shakes. Iedere bovenbouwgroep had een deel 
van het programma voorbereid; just-dance, karaoke  
en een muziekquiz! Het was een zeer gezellig en  
gevarieerd discofeest!

Schoolkamp
Donderdag 13 juni zijn de brieven over het schoolkamp 
in september aan de kinderen meegegeven. Veel brief-
jes kwamen vrijdag al terug! Wat een enthousiasme!

Minecraft
Afgelopen maandag zijn de groepen van Marjolein en 
Frank met het computerprogramma Minecraft in de 
bibliotheek aan de slag gegaan. De kinderen kregen de 
opdracht om in 90 minuten in groepjes van vier á vijf 
kinderen een school in Middeleeuwse stijl te bouwen. 
Energiek  gingen ze samen aan de slag en er ontston-
den bijzonder creatieve bouwwerken, compleet met 
klokkentorens, bibliotheken, klaslokalen, toiletten, 
keukens, kelders, dakterrassen, tuinen en vijvers.



Verkiezing 1e Veenendaalse 
kinderburgemeester
In het leerling panel is in de afgelopen maanden na-
gedacht om in Veenendaal de Kinderburgemeester 
te introduceren. Dit plan is uitgewerkt en op 8 mei in 
het gemeentehuis door het panel aan burgemeester 
Gert-Jan Kats en de wethouders Martijn Beek (jeugd) 
en Marco Verloop (onderwijs) gepresenteerd. Ieder-
een bleek zo enthousiast dat wij direct gestart zijn met 
de voorbereidingen om door het organiseren van een 
verkiezing op school de eerste Kinderburgemeester van 
Veenendaal te kiezen. Deze verkiezing zal op 10 juli a.s. 
plaatsvinden.

De toekomstige kinderburgemeester van Veenendaal 
is een leerling uit groep 7 (11-12 jaar). De kinderen 
van het leerlingpanel hebben de basis gelegd voor het 
profiel waaraan de kinderburgemeester moet voldoen. 
In het profiel staat bijvoorbeeld dat de kinderburge-
meester veel over Veenendaal moet weten, goede 
ideeën moet hebben, goed kunnen praten en aan de 
toekomst moet denken. Daarnaast vindt de kinder-
burgemeester het leuk om met de burgemeester mee 
te gaan naar ceremoniële bijeenkomsten, zoals de 
intocht van Sinterklaas, de Koningsspelen, de avond- 
vierdaagse etc. In de komende jaren is steeds een 
andere basisschool aan de beurt om de kinderburge-
meester te kiezen.

In de komende weken kunnen kinderen zich verkies-
baar stellen, ook zullen zij in school een campagne 
gaan voeren. Kinderen van groep 5 tot en met 8 zullen 
dan op 10 juli hun stem uitbrengen in het stembureau 
op school. Elke leerling ontvangt een stempas, zodat 
het stemmen ook eerlijk verloopt. Leerlingen van 
het leerlingpanel, ondersteund door jongeren van de 
Veenendaalse jongerenraad, nemen plaats in het stem-
bureau. Ook zullen zij, natuurlijk onder grote geheim-
houding, de stemmen gaan tellen. De uitslag wordt dan 
in een verzegelde envelop in de kluis gelegd totdat de 
uitslag officieel bekend mag worden.

De bekendmaking van de eerste Veenendaalse Kinder-
burgemeester zal  op 10 juli ‘s avonds tijdens het 
Zomerfeest rond de klok van zes uur plaatsvinden. 
Burgemeester Gert-Jan Kats zal hoogstpersoonlijk 
aanwezig zijn om deze officiële handeling te verrichten. 
Vanzelfsprekend mogen we daarna de Kinderburge-
meester van Veenendaal feliciteren.

Gaat u de verkiezingen in de weken die gaan komen 
ook van nabij volgen?

Agenda
Juni
20 voortgangsbespreking 1
20 verslagbespreking 1
21 management team
24 werkgroep rekenen
25 voortgangsbespreking 2
26 bedankjesmiddag
26 verslagbespreking 2
26 spreekuur CJG
27 schoolreis OB
27 zorgteam
28 onderbouw vrij
28 open podium MB

Juli
3 wisseldag
3 studiemiddag team
4 Basis in Beeld
5 open podium OB
8 sectieoverleg OB
10 zomerfeest
10 open podium BB
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



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  
4 juli. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 28 juni 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

