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Basis Beeldin

Uit de onderbouw
Bijen
De afgelopen weken zijn we in de onderbouw erg druk 
met het thema ‘bijen’.

Het is leuk om te zien hoe de klassen langzaam aan 
in een Bijenkorf omgetoverd worden. Overal zien we 
bijtjes.

We hebben zelfs een echte bijenraat in de klas gehad, 
ook hebben we een bloem van dichtbij bewonderd om 
te kijken waar de nectar, stuifmeel en de stamper zitten 
en er is zelfs honing geproefd.  Mmmmm.....

Schoolreisje
Donderdag 27 juni is het zover! Dan mogen alle 
 kleuters gezellig een dagje op schoolreisje.

‘s Ochtends staan er 2 bussen op ons te wachten, deze 
bussen brengen ons naar “Het land van Jan-klaassen”  
in Braamt.

We hopen natuurlijk op heerlijk weer en kijken er al erg 
naar uit.

Uit de middenbouw
Avondvierdaagse
Vandaag alweer de laatste dag van de avondvierdaagse. 
Alle kinderen die mee hebben gelopen van harte gefeli-
citeerd met deze sportieve prestatie! Morgen welver-
diend een dagje bijkomen.

Schoolreisje
Op dinsdag 18 juni gaan de kinderen van de  
middenbouw op schoolreisje naar Koningin Juliana 
Toren. Ze zullen dan Jul de Muis gaan ontmoeten met 
al zijn vrienden. De kinderen mogen de hele dag vrij 
spelen in het park. Er is erg veel te doen en te zien. 
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Iedereen zorgt ervoor dat ze om 08.45 uur in de klas 
klaar zitten.  We vertrekken die dag met de bus rond 
9.00 uur en zullen rond 17.00 uur weer op school aan-
wezig zijn. 

De kinderen krijgen tussen de middag een lunchpakket 
van het pretpark. Toch is het wel verstandig om zelf 
een tussendoortje en drinken mee te nemen. Snoep en 
geld nemen de kinderen niet mee. Iedereen heeft een 
rugzak bij zich, voorzien van naam (en schoolnaam), 
met daarin, als het nodig is, een regenjas. Wilt u er 
thuis voor zorgen dat uw kind is ingesmeerd met zon-
nebrandcreme?

Zijn er kinderen met een dieet, medicijnen of andere 
bijzonderheden laat dat dan op tijd aan de groepsleer-
kracht weten.

En nou maar hopen dat het een mooie, zonnige dag 
wordt, want dat is toch het leukste! 

Creatieve middagen
Alle ouders, oma’s, zussen hartstikke bedankt voor jullie 
hulp bij de creatieve middag. We hebben ontdekt dat 
naast het gezellig creatief bezig zijn, je ook een dosis 
doorzettingsvermogen moet hebben om bijvoorbeeld 
te zorgen dat de draad bij het weven op de juiste plek 
terecht komt. 

Leest u uw middenbouwkind (nog) voor?
Kinderen in de basisschool-leeftijd zijn dol op verhalen 
met een spannende plot. Door boeken ontdekken ze 
andere landen en andere tijdperken.

Het heeft beslist nut om kinderen die zelf al kunnen 
lezen, nog steeds voor te lezen. Dat geldt natuurlijk het 
sterkst voor kinderen die nog maar net technisch kun-
nen lezen (oftewel ‘lezen wat er staat’). Het omzetten 
van letters in spraakklanken kost hen namelijk nog zo 
veel moeite, dat dit hun aandacht van het verhaal kan 
afleiden.

Maar ook voor kinderen die al heel vlot technisch kun-
nen lezen, heeft voorlezen nut. Voor hen kiest u boeken 
die nog net een stapje te moeilijk zijn om zelfstandig 
te begrijpen, maar die ook weer niet zó vol onbekende 
woorden zitten, dat het kind afhaakt. Op die manier 
helpt u de taalontwikkeling telkens een stapje verder.

In dit stadium kan het zinvol zijn om het kind ook eigen 
ervaringen te laten vertellen en eigen meningen te 
laten geven. Vaak kan een voorleesverhaal het start-
punt zijn voor een goed gesprek over dingen die in het 
boek beschreven worden. 

Tot slot nog een opmerking over voorlezen in een meer-
talige omgeving. Veel ouders vragen zich af in welke 
taal ze dat moeten doen. Het antwoord op die vraag is 
heel simpel: lees voor in de taal die je zelf het prettigst 
vindt om te gebruiken.

Dus: als je van buitenlandse afkomst bent, en het liefst 
voorleest in je eigen moedertaal, dan is dat geen enkel 
bezwaar. Voorlezen heeft altijd een positief effect, niet 
alleen op de taalvaardigheid in de voorgelezen taal, 
maar ook op de algemene taalvaardigheid. Dat komt 
doordat een meertalige opvoeding (waaronder voorge-
lezen worden in een andere taal) een positief effect 
heeft op het zogenaamde ‘meta-linguïstisch bewustzi-
jn’, oftewel de vaardigheid om na te kunnen denken 
óver taal. (bron Henk Boeke en Nadia Eversteijn)

Oproep!
Aan de ouders of grootouders van kinderen uit de 
onder- en middenbouw: heeft u zin en tijd om ons  
bibliotheekteam te komen versterken? In de biblio-
theek worden boeken uitgeleend en boeken voorge-
lezen met hulp van bovenbouwers. Het kost u anderhalf 
uur per keer. Ook als u niet elke week beschikbaar bent, 
zijn we reuze blij met uw hulp. Wilt u eerst de praktijk 
zien? Spreek gerust de (groot)ouders aan die u bijna 
elke dag in de bibliotheek ziet. Natuurlijk kunt u ook 
informeren bij Tilly, Franciska of Mirjam.



Uit de bovenbouw
Thema Middeleeuwen
In de bovenbouw werken we aan het thema Middel-
eeuwen. Op maandag 17 juni of donderdag 20 juni 
gaan we met de bovenbouw de Middeleeuwen met de 
tegenwoordige tijd mengen. We gaan met het com-
puterprogramma Minecraft in de bibliotheek aan de 
slag over het thema Middeleeuwen. Op maandag zullen 
de klassen van Marjolein en Frank naar de bibliotheek 
gaan. Op donderdag de klassen van Marit en Nienke en 
Annelies en Franciska.

100 van...
In de week van 11 juni hebben de kinderen de laatste 
topografie toets van de 100 van... 

Groep 6 heeft nog een keer de 100 van Nederland, 
groep 7 de 100 van Europa en groep 8 mag laten zien 
wat ze van de 100 van de Wereld weten! 

Disco groep 8
Op vrijdag 14 juni heeft groep 8 de Disco! Dit jaar staat 
de disco in het thema ‘Tropsich’. We verwachten dan 
opblaas flamingo’s, bloemenkettingen en wie weet 
regelen we wel een tropisch zwembad! We gaan het 
zien! 

Nadat we eerst op school gaan eten, kunnen daarna de 
voetjes van de vloer!

Bericht vanuit de GGD
Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, 
Turkije ……?

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het 
buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u 
en uw kinderen gevaccineerd zijn.

Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee 
zoals Marokko en Turkije, maar ook voor Kaapverdië en 
andere landen ver weg zoals Indonesië, adviseren wij 
vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis 
A).

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen.  
De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de 
toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op  
basisscholen verspreiden.

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender 
nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis 
met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/
zusjes.

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel 
gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informa-
tie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten 
vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties

Kijk op www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er 
gelden per land. U kunt eenvoudig online een afspraak 
maken bij GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl/reizen). 
Download de app GGDreistmee.

SportZapp
SportZapp is een sportcursus voor kinderen uit groep 3 
t/m 8 voor kinderen die sporten leuk vinden, hun tal-
ent willen ontdekken of die extra aandacht verdienen. 
SportZapp heeft vier verschillende groepen waar kin-
deren zich voor kunnen inschrijven, binnen elke groep 
wordt er extra aandacht besteed aan de kenmerken 
van de betreffende doelgroep. In de cursus ontdekken 
de kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, 
zodat ze een bewuste sportkeuze kunnen maken.

http://www.ggdreisvaccinaties.nl
http://www.ggdru.nl/reizen


Aan deelname zijn kosten verbonden, via het Jeugd-
fonds Sport en minimaregeling kunnen deze kosten 
worden vergoed. Dat zorgt ervoor dat de drempel laag 
ligt om deel te nemen, maar door de expertise binnen 
het programma is de opbrengst hoog. 

Gilbert Regatta 
Op zaterdag 22 juni 
vertrekt een parade van 
vaartuigen, onder andere 
kano’s, vanaf de steiger 
bij zwembad De Vallei. De 
regatta zet koers richting 
Hugo’s pannenkoeken 
waar er voor deelnemers 
verschillende activiteit 
te doen zijn en voor een 
pannenkoek wordt ook 
gezorgd. 

Via www.gilbertjaar2019.nl/gilbert-regatta/ kun je meer 
informatie vinden over de Gilbert Regatta. Meedoen is 
gratis, wel graag aanmelden voor 10 juni via  
ate.brouwer@sportserviceveenendaal.nl. 

Ouderportaal ParnasSys
In de vorige Basis in Beeld hebben wij u informatie 
gegeven over het ouderportaal van ParnasSys. Sinds 
20 mei jl. kunt u inloggen op het ouderportaal met de 
inloggegevens die u van ons heeft ontvangen. Het eer-
ste onderdeel dat voor u als ouder zichtbaar is zijn de 
persoonlijke gegevens van uw kind(eren) en uzelf. 

Inmiddels hebben wij van meerdere ouders diverse 
wijzigingen doorgekregen via het ouderportaal. Deze 
zijn verwerkt in ParnasSys. Op deze manier hopen wij 
altijd over de juiste gegevens te beschikken, zodat wij u 
goed kunnen bereiken.

Mocht u geen inloggegevens hebben ontvangen of niet 
kunnen inloggen, laat dit dan weten aan Brenda van 
Beek via administratie@aandebasis.nl.

Welkom!
In de groep van Tilly
Zara

In de groep van Karin/Melinda
Jace en Yasmin

Vertrek Melinda
Onlangs heeft Melinda (groep 1/2 Karin/Melinda) 
aangegeven vanaf het komende schooljaar een nieuwe 
betrekking te hebben gevonden. Wij wensen haar heel 
veel succes en zullen nog op gepast wijze afscheid van 

haar nemen. 

Oudervergadering 2019
Op woensdag 22 mei jl. vond de jaarlijkse ouderverga-
dering plaats. Het was een leuke en zeer informatieve 
avond waaraan zo’n 35 ouders/verzorger deelnamen. 
Een kort verslag:

Vanuit het Bestuur
John van Gurp (voorzitter) heet alle aanwezigen van 
harte welkom.

Financiën
Vervolgens krijgt Leendert Taal, portefeuillehouder 
financiën, het woord om ons op de hoogte te brengen 
hoe de Stichting  er financieel voor staat. Leendert 
laat o.a. zien waaraan de ouderbijdrage het afgelopen 
schooljaar is besteed. Voor het schooljaar 2019-2020 
zal de vrijwillige ouderbijdrage met 3% verhoogd 
worden, de belangrijkste reden hiervoor is de btw ver-
hoging van 6% naar 9%.

Ouderbijdrage 2019-2020
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

Daarnaast laat Leendert de belangrijkste paragraven  
uit het jaarverslag 2018 zien en geeft hierop een toe-
lichting. De algemene conclusie is dat de stichting er 
financieel goed voor staat. 

Naar aanleiding van het jaarverslag waren er vragen 
met betrekking tot het grotere ziekteverzuim en de 
vervanging. In 2018 zijn enkele leerkrachten, door  
verschillende redenen, langdurig uitgevallen. Samen 
met veel besturen in de regio participeert de stichting 
in een gezamenlijke vervangerspool, het zogenaamde 

https://www.gilbertjaar2019.nl/gilbert-regatta/
mailto:ate.brouwer%40sportserviceveenendaal.nl?subject=
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=
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Regionaal Transfer Centrum Gelderland-Utecht (RTC). 
Door het leraren tekort, ook merkbaar in onze regio, 
is vooral langdurige vervanging uit deze pool vaak niet 
beschikbaar. Hierdoor waren we genoodzaakt uit te 
wijken naar een commercieel uitzendbureau. Immers 
een goede bezetting in de groepen is voor ons steeds 
prioriteit. De kosten voor deze vervanging zijn hier-
door beduidend hoger en heeft geleid tot een nega-
tief resultaat in 2018. Samen met de besturen in het 
RTC proberen we het lerarentekort aan te pakken en 
(potentiele) leerkrachten aan de besturen in de regio te 
binden, hierdoor zijn we in staat leerkrachten bij elkaar 
te detacheren door middel van de vervangerspool.

Onderwijskundige Ontwikkelingen
Anja ter Braak informeert, in verband met de afwezig-
heid van René,  over de AVG, Kindwerkdossier en kind-
gesprek en het nieuwe schoolplein.

AVG/schoolplan
Er wordt momenteel gewerkt aan het schoolplan (2019-
2024) en aan het jaarplan 2019-2020 en we hebben 
een AVG functionaris die ons begeleidt om te voldoen 
aan de gestelde eisen als het gaat om privacy. Ook is er 
een AVG-plan van aanpak.

Kindwerkdossier en kindgesprek
Wij willen dat de kinderen middels het kindwerkdossier 
hun eigen ontwikkeling kunnen gaan laten zien vanaf de 
onderbouw tot aan de bovenbouw. Kinderen werken 
aan eigen doelen en kunnen deze ook aan ouders laten 

zien en met hen in een ouder/kind/leerkrachtgesprek 
bespreken. Dit wordt de komende jaren een groot 
ontwikkelpunt binnen de school. Deze manier van 
werken geeft kinderen meer inzicht in hun ontwikkeling 
en ze weten waaraan ze kunnen werken. We proberen  
op deze manier ook de zelfstandigheid en de zelfred-
zaamheid van het kind te vergroten.

Herinrichting schoolplein
Eerder is aangegeven dat wij het schoolplein in de 
zomervakantie willen renoveren. Inmiddels hebben we 
een kostenplaatje gekregen en dat blijkt hoger uit te 
vallen dan begroot. Op dit moment wordt er gekeken 
naar middelen om de kosten te verlagen. De realisatie 
van het nieuwe schoolplein zal vermoedelijk pas na 
de zomervakantie plaatsvinden. Er is vorig jaar al geld 
opgehaald door middel van de kaarten actie, wellicht 
dat er nog een actie komt waarbij kinderen geld inza-
melen om het schoolplein te vernieuwen. Vanuit de 
ouders wordt bijvoorbeeld al genoemd om tegels van 
het schoolplein te kopen. Er liggen veel tegels op een 
schoolplein, dus daarmee kunnen we best een mooi 
bedrag binnen halen. Wij houden u op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen. Ook sponsoren zijn nog van 
harte welkom!

Organisatie 2019-2020
Anja geeft aan, dat zoals het er nu naar uitziet, aan de 
huidige situatie in de groepen niet veel verandert.

Tess Arij

Zev
Levi

Naz
Martyna
Milana
Aurélio

Stan
Michael

Dina
Sem

Isabel
Bas

Sofie
Meva

Daniël

Claudia 
(onderwijs- 
assistente)

Milan
Chanella

Simon
Mark

Max
Naoufal

Ateş
Joep

Isabel
Storm
Bregje

Juf Suzanne
Juf Ilja



Belangrijke wijzigingen zijn:
 Claudia Coenen (onderwijsassistent) gaat weg per 

01-08-2019
 Alex van Zwam (coördinator Bovenbouw) gaat weg 

per 01-08-2019

Voor beide collega’s zijn we op zoek naar een vervanger. 

Opvoeden anno 2019
Na een korte pauze nemen Katja Verhagen (Media-
fulness) en Theater Helder ons mee in de wereld van 
‘Opvoeden Anno 2019’.

Katja is pedagoog en leraar in het Middelbaar beroeps- 
onderwijs. Daarnaast houdt zij zich bezig met media- 
opvoeding en heeft zij onderzoek gedaan naar opvoe-
den in onze onbekende toekomst. Katja informeert 
en schetst, terwijl de theatergroep dit speelt in een 
realistische setting.  

Tijdens de avond komen verschillende onderdelen aan 
bod, namelijk;

 Opvoedmoeilijkheden
 Waar liggen ouders wakker van
 Wat voor type ouder ben jij en welke opvoedingsstijl 

heb jij?

We leven in een netwerksamenleving. We zijn van een 
eenvoudige samenlevingscultuur naar een complexe 
samenleving gegaan en dat maakt het opvoeden anno 
2019 lastiger. Het brengt namelijk een hoop onzeker-
heden met zich mee. Daarnaast is er een groot verschil 
in de opvoeding van kinderen tussen vroeger en nu. 
Waar kinderen vroeger meer gezien werden als pro-
ductiemiddel (extra handen) worden ze nu gezien als  
de norm. Tegenwoordig leven we in een platte samen-
leving, iedereen is gelijk. Er wordt van kinderen veel 
meer verwacht en ze lijken hierdoor ook sneller vol-
wassen te worden.

Samen met theatergroep Helder zijn op heel herken-
bare en ludieke wijze situaties uitgebeeld die voor de 
aanwezigen heel herkenbaar waren. Natuurlijk leverde 
dit vragen op waarop zowel Katja, de theatergroep als 
ouders/verzorgers of teamleden op in zijn gegaan. 

Tot slot
Wat wil je, wat heb je meegenomen uit eigen opvoe-
ding? Wat is jouw rol als ouder in het begeleiden van 
kinderen? Neem jouw waarde als basis voor je opvoe-
ding en de regels die je wel of niet wil hanteren. Wordt 
bewust van de waarde die je mee wil geven aan je kind. 
Waar sta je voor? Wat “geef” je je kind mee? Hier kun 
je keuzes aan op hangen waardoor het opvoeden  
makkelijker kan maken.

We kunnen terugkijken op een bijzondere, interactieve 
en leerzame avond met ouders, team en bestuursleden.

Agenda
Juni
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
20 Basis in Beeld
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  
20 juni. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 14 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

