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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
Het begin van de lente
Vorige week hebben we schoolbreed gewerkt over 
Lentekriebels. Vooral de les over de baby sprak de 
kinderen erg aan. Leuk om te zien dat er ook zoveel 
babyfoto’s mee naar school werden genomen waar de 
kinderen zelf ook veel bij konden vertellen.

Vorige week ook nog de lentelunch gehad op de aller-
eerste echte dag van de lente. De kleuters vonden 
het weer erg leuk om een keer samen te kunnen eten 
met kinderen uit de midden- en bovenbouw. Nieuw 
ingestroomde kleuters werden heel lief geholpen door 
kinderen uit de andere bouwen met het tikken van hun 
eitje of het beleggen van hun broodje. 

In de onderbouwgroepen zijn we nu druk bezig met de 
lente. Welke veranderingen zie je buiten allemaal en 
hoe komt dat? We gaan kijken naar de groei van een 
bloembol en natuurlijk komen de jonge dieren ook 
weer aan bod.

Inschrijven ouderbijeenkomst 10 april
Op de deuren van de onderbouwgroepen hangen de  
intekenlijsten voor de ouderbijeenkomst op 10 april 
over opvoeding en zelfstandigheid bij jonge kinderen. 
Wij hebben een gevarieerd programma samengesteld 
in samenwerking met GGD en CJG. Inmiddels hebben 
zich al enkele ouders aangemeld. Wij hopen die middag 
nog veel meer ouders te kunnen verwelkomen. Dus 
schrijft u nog snel even in!!!!!!

Uit de middenbouw
Lentekriebels
Ook in de middenbouw stond afgelopen week natuur-
lijk in het teken van de lentekriebels. De lessen gingen 
over in je nakie, geboorte en hoe een kindje zich in de 
buik ontwikkelt, verliefd zijn, je prettig voelen bij elkaar 
en nee zeggen/grenzen aangeven. De leerlingen vonden 
het spannend en natuurlijk werd er af en toe ook flink 
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gegiebeld. Maar alle leerlingen deden goed mee. In 
verschillende groepen zijn echofoto’s meegenomen om 
aan elkaar te laten zien. Andere leerlingen hadden weer 
andere bijzondere foto’s meegenomen. Boeken, film-
pjes en de uitleg van de juffen maakten het compleet.

De eerste mens
Deze week starten we in de middenbouw met het 
thema De eerste mens. In dit thema behandelen we 
de prehistorie. Om dat nu eens heel anders te begin-
nen, was de kickoff van het thema met een gastspreker 
van het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden. De 
gastspreker gaf maar liefst in elke groep een 1 uur les. 
De leerlingen hingen aan de lippen. Ze vonden het 
echt heel interessant. In de komende weken gaan we 
het hebben over grotten, jagers - verzamelaars, huizen 
bouwen, eerste nederzettingen en eerste boeren. 

Lentelunch
21 maart... een voorzichtig zonnetje... maar ook grijs. 
De lentelunch werd dus binnen gehouden. Wat was 
er weer veel lekkers voor iedereen om te eten. In elke 
groep had een ouder heel lief onze eieren gekookt. Het 
is altijd goed om te zien hoe de leerlingen van groep 5 
de jongere leerlingen hielpen met van alles en nog wat. 
Het was natuurlijk heel gezellig en een echt goed begin 
van de lente.

Programmeer atelier
Vlak voor de kerst heeft onze school een subsidie 
ontvangen om meer te doen met programmeren en 
ICT in onze school. In de middenbouw starten we met 
een programmeer atelier van ongeveer 4 weken. De 
leerkrachten hebben verschillende leerlingen aange-
meld, waardoor Bastian Schilderink sinds gisteren met 
3 groepjes van 6 leerlingen is gestart met de grondbe-
ginselen van programmeren. Met Cubetto, de Beebot, 
maar ook andere materialen komen aan bod. Het doel 
is om de leerlingen zo in stapjes te leren denken dat ze 
op den duur mogelijk zelf kunnen programmeren. We 
hopen het hierna tenminste nog een keer te organi-
seren dit schooljaar voor middenbouw of bovenbouw. 
Het is de bedoeling dat het een structureel aanbod in 
onze school wordt.

Uit de bovenbouw
Thema WOII
In de bovenbouw behandelen we het thema Tweede 
Wereldoorlog. Elk jaar voor de meivakantie besteden 
we hier aandacht aan. Elk jaar vanuit een ander oog-
punt. Dit jaar vanuit het oogpunt De hongerwinter. 

In de week van 1 april krijgen we in elke bovenbouw-
klas bezoek van een Veteraan om het thema Tweede 
Wereldoorlog nog meer diepgang te geven. Het kan 
zijn dat er een veteraan komt die uit eigen ervaring kan 
vertellen over de Tweede Wereldoorlog of er komt een 
veteraan die ooit uitgezonden is geweest. 

Verkeersexamen

Praktisch verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7 hebben ondertussen alle 
informatie over het praktisch verkeersexamen ontvan-
gen. Vergeet alstublieft niet met uw kind de route te 
oefenen. Dit scheelt een hoop stress!

Hulpouders gezocht!!! 
Groep 7 doet donderdag 4 april theoretisch en dinsdag 
9 april praktisch verkeersexamen. Maar we zijn nog 
steeds op zoek naar ouders die op dinsdag 9 april de 
controleposten langs de examenroute willen bemannen 
(van 12.30-15.00 uur) en naar ouders die ’s middags 
met groep 7 mee willen fietsen (van 13.30-15.00 uur) 
naar het startpunt van het examen en terug. Ziet u de 
mogelijkheid om te helpen, dan kunt u dit melden bij 
de leerkracht van uw kind of een mailtje sturen aan: 
m.sierkstra@aandebasis.nl.

Uit de kangoeroegroepen
WUR wedstrijd Microben
Ook dit jaar deed de Kangoeroegroep weer mee met 
de ontwerpwedstrijd van de Wageningen Universiteit. 
Het onderwerp was heel pittig: ontwerp een betere 

De data op een rijtje:

Donderdag 4 april 
Schriftelijk verkeersexamen

Dinsdag 9 april 
Praktisch verkeersexamen
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leefomgeving in 2050 waarin microben de hoofdrol 
hebben. De leerlingen hadden veel goede ideeën, maar 
het vormgeven in een tekening, maquette, filmpje, foto 
en een goed compleet verslag bleek veel moeilijker. Het 
is twee groepjes gelukt om tot een inzending te komen: 
Nine en Ruben met microbe zonnepanelen geïnspireerd 
door de lezing van de vader van Artemis. De andere 
inzending was van Roxy en Sarah waarin microben 
helpen om de plastic soep op te ruimen. Helaas dit jaar 
geen finalisten.

W4Kangoeroewedstrijd
Het was heel stil in de MFR afgelopen donderdag.  
Alleen een heel zacht gefluister in tweetallen. Leer-
lingen waren bezig met de WereldWijdeWiskunde-
Wedstrijd W4Kangoeroe. Op veel scholen in Neder- 
land en Europa, maar ook in andere landen wordt  
deze wedstrijd gehouden. Het zijn eigenlijk gewoon 
heel ingewikkelde redactiesommen, waarbij extra veel 
wordt gevraagd van logisch denken. De Kangoeroeleer-
lingen vanuit groep 4 deden Wizfun, vanuit groep 5/6 
Wizkid en vanuit groep 7/8 Wizsmart. Na 50 minuten 
zat het erop. De juf zal de antwoorden insturen en dan 
is het afwachten. De vorige 2 jaren waren de inzendin-
gen in ieder geval goed voor een wiskunde/denksport 
spelletjes pakket. Hopelijk dit jaar ook.

De Grote Rekendag 2019
Op woensdag 3 april neemt Aan de Basis deel aan de 
landelijke Grote Rekendag. Het onderwerp van dit jaar 
is: “Uit verhouding” 

Kinderen verkennen 
tal van situaties waarin 
de verhoudingen niet 
kloppen. Daarvan zijn 
er genoeg. Denk maar 
aan een uitvergroot ijsje 
of zak patat voor een 
snackbar. Het verken- 
nen van dergelijke 
situaties leidt tot 
verhoudingsgewijs 
redeneren, maar ook 
tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte 
(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen 
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken  
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt  
rekenen leuk!

Van 8.45 - 9.00 uur zal buiten de gezamenlijke open-
ing van deze dag plaatsvinden, waarmee we de Grote 

Rekendag officieel openen. Wij nodigen u van harte uit 
om te komen kijken! 

We willen u als ouder wel vriendelijk vragen zich achter 
de groepen op te stellen en niet tussen de kinderen in 
te gaan staan?! Alvast bedankt!

In de volgende Basis in Beeld kunt u een verslag van de 
Grote Rekendag lezen. 

Koningsspelen 2019
De koningsspelen worden 
dit jaar gehouden op vrijdag  
12 april. Nadere informatie 
ontvangt u volgende week 
via de mail. 

Schoolplein Ontwikkel Team
Het School Ontwikkel Team is volop bezig om de ideeën 
voor het nieuwe schoolplein samen te brengen. Afgelo-
pen week zijn de bevindingen met betrekking tot het 
voorlopig ontwerp verzonden aan de ontwerpers van 
Speelplan. Deze of volgende week verwachten we het 
definitieve ontwerp. 

Wilt u alvast zien welke ideeën er zijn besproken, bij-
gaand ziet u het voorlopig ontwerp.

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 
17 april 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 Helma 
Nadine

In de groep van Karin/Melinda
Omar

In de groep van Esther
Lauren

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 (uitvoe-
rend). De directeur maakt deel  
uit van het dagelijks bestuur en 
voert de titel directeur/bestuur-
der.

Aankomend schooljaar zal ons 
huidig bestuurslid, de heer J(ack) 
Weener, zijn functie als bestuurs-
lid 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 toezichthou-
dende werkzaamheden onder 
andere in:

 Het algemeen bestuur houdt 
toezicht op de uitvoering van 
de taken en de uitoefening 
van de bevoegdheden door 
het dagelijks bestuur. Het toe-
zicht bestaat in ieder geval uit 
de volgende onderwerpen:

- Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch 
beleidsplan.

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

- Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en recht-
matige 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 schoolorganisatie 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.
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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.

Positief opvoeden
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal biedt 
ouders in Veenendaal de groepscursus ‘Positief 
Opvoeden’ aan.

Triple P
Deze cursus, volgens de methode Triple P, helpt oor-
zaken van gedragsproblemen van kinderen te herken-
nen. In de cursus komen ook de volgende onderwerpen 
aan bod:

 ontwikkeling van het kind stimuleren

 hoe om te gaan met probleemgedrag van het kind

 moeilijke situaties goed laten verlopen

Tijdens de cursusavonden werkt u opdrachten uit aan 
de hand van het werkboek en een dvd met filmpjes van 
situaties uit de praktijk. Daarnaast is het de bedoeling 
dat u thuis huiswerktaken maakt en oefent.

Duur cursus
De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten die in de 
avond plaatsvinden.

De cursusdata zijn: 9, 16, 23 mei, 13 juni en 11 juli (be-
lafspraken voor de laatste bijeenkomst)

Tijdstip 19.00 – 21.00 uur  
Locatie De Twyn: Verlaat 20E, 3901 RG Veenendaal

Afsluitend vindt er een groepsbijeenkomst plaats waar 
uw vorderingen worden besproken en naar de toe-
komst wordt gekeken. Het beste effect wordt bereikt als 
beide ouders of opvoeders deelnemen aan de cursus. 
Op de website www.positiefopvoeden.nl vindt u meer 
informatie over de methode Triple P.

Leeftijdscategorieën
De cursus ‘Positief Opvoeden’ is voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Er nemen mini-
maal ouder(s) van 4 gezinnen tot maximaal ouder(s) 
van 8 gezinnen deel aan de training.

Aanmelden
Heeft u interesse of wilt u zich voor deze training 
aanmelden? Neem dan contact op met het algemene 
telefoonnummer van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Veenendaal (0318) 538 222 of stuur een e-mail naar 
info@cjgveenendaal.nl. Na aanmelding wordt u uit-
genodigd voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt 
dan ook uw werkboek. Voor deze training vragen wij 
een vergoeding voor de onkosten van 25 euro.

Yasmin
Elise Lauren

Maud

Joep

Doran
Senna Joesra

Eva

Lyanne 
Yasir

Yuna
Cas

Juf
Melinda

Conny 
(Overblijf)
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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 april. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 12 april 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
April
3 grote rekendag
3 bestuursvergadering
4 verkeersexamen schriftelijk
4 sectieoverleg OB
4 sectieoverleg MB
4 sectieoverleg BB
5 open podium MB
9 verkeersexamen praktijk
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
19 t/m 3 mei meivakantie
23 Studiedag team
24 Studiedag team

Mei
6 gouden weken
6 luizencontrole
6 werkmiddag OB
9 Onderwijsveradering
13 toetsweek 1
13 sectieoverleg OB
14 sectieoverleg BB
15 bestuursvergadering

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

