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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

De vakantie is voorbij, maar er worden nog volop 
vakantieverhalen verteld. De kinderen en ook wij, de 
leerkrachten, hadden weer zin om 2 september te 
beginnen. We willen alle nieuwe kinderen nogmaals 
hartelijk welkom heten op onze school. De oudste  
kleuters helpen de nieuwkomers graag op weg, waar-
door ze snel een plekje vinden in de groep. 

Dinsdag 17 september is er een informatieavond voor 
alle ouders waar u uitgebreid informatie krijgt over de 
school en onze werkwijze. Voor nu een aantal belang-
rijke punten om het schooljaar goed te kunnen starten:

Gouden weken
We starten het jaar met een aantal gouden weken. 
Dit houdt in dat we extra aandacht besteden aan het 
groepsklimaat. Hoe gaan we met elkaar om, wat zijn 
de regels en waarom hebben we eigenlijk bepaalde 
afspraken? We gaan spelenderwijs hier mee oefenen. 
Het doel is dat de klas een veilige plek is waarin iedere 
leerling zijn eigen plekje heeft. Een plek waar we samen 
kunnen spelen en leren. Van de bibliotheek hebben wij 
een boekenpakket geleend over de grote Gruffalo. In dit 

pakket zitten allerlei boeken waarbij vriendschap, nieu-
we contacten opdoen centraal staat. Daarnaast werken 
wij in de klas natuurlijk ook over Rembrandt zoals u bij 
de start afgelopen maandag heeft kunnen zien. Heeft u 
de zelfportretten al op de gang zien hangen?

Luizencape
Luizen, je wilt ze niet maar soms ontkom je er niet aan 
als school. Om de kans te verkleinen dat deze kleine 
diertjes onze school bezoeken willen we graag dat elke 
leerling een luizencape heeft. Ze zijn via school te koop; 
dit kunt u aangeven bij de leerkracht van uw kind. 

Plantje
De kinderen mogen weer 
een stevig klein plantje 
meenemen om op school  
te verzorgen.

Gym
Alle onderbouwgroepen krijgen dit schooljaar bewe-
gingsonderwijs op donderdag. Kinderen mogen die dag 
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gymkleding en gymschoenen meenemen. Dit is echter 
niet verplicht, de kinderen mogen ook gewoon in hun 
ondergoed gymmen. Mocht uw kind last hebben van 
voetwratjes dan zijn gymschoenen wel verplicht.

Verjaardagen en traktaties
Misschien is het vieren van de verjaardag wel de  
belangrijkste gebeurtenis van het jaar voor een kind. 
Wij maken er in de verschillende groepen dan ook altijd 
een gezellig feestje van. Wij stellen het erg op prijs als  
u uw kind een gezonde traktatie wil laten trakteren. 

Lampegiet

Op Lampegietersdag maandag 16 september a.s.  
mogen alle kleuters verkleed op school komen. Die 
middag lopen we met de onderbouwgroepen een  
rondje door de wijk zodat iedereen onze lampionnen 
kan bewonderen. Natuurlijk zingen we daarbij het 
bekende Lampegietersliedje.

Uit de middenbouw
Alle nieuwe middenbouwers heten we van harte 
welkom en wensen we veel plezier in de middenbouw! 

Op dinsdag 24 september 2018 houden we de  
informatieavond voor de middenbouw.

Voor iedereen hebben we alvast enkele praktische 
mededelingen:

Start van de dag
Onze inlooptijd van 8.30 uur tot 8.45 uur is een prettige 
manier om te starten, wel willen we u er nadrukkelijk 
op wijzen dat uw kind om 8.45 uur in de klas aan het 
werk is. Wij zullen u er dan ook op aanspreken wanneer 
uw kind te laat op school verschijnt.

Wanneer de kinderen in de school zijn is het werken 
begonnen, daarom willen we u vragen wanneer u nog 
even een praatje wilt maken met mede-ouders, dit 
niet in de buurt van lokalen te doen, zodat de kinderen 
ongestoord aan hun dagtaak kunnen beginnen.

Het plantje
In onze school zorgen de kinderen voor een plantje, dit 
kan voor elk kind individueel zijn en soms is er sprake 
van een groepsplantje.

Fruit eten
Voor elke kleine pauze hebben we even de ruimte om 
bij te tanken, want de motor moet blijven lopen. We 
zijn er met zijn allen voorstander van om zo gezond 
mogelijk te eten, ook op school. Het is fijn om te zien 
dat de kinderen zo betrokken zijn.  Een kleine boterham 

kan ook weer even energie opleveren, om die dag goed 
aan te kunnen.

De traktatie
Elke keer is het weer feest als uw kind jarig is, denkt u 
er aan een leuke maar ook verantwoorde traktatie mee 
te geven? 

Gymnastiek
wilt u er zorg voor dra-
gen dat de kinderen hun 
gymkleding (sportschoe-
nen, -broekje en –shirt) 
meenemen. De kinderen 
zijn in ons onderwijs al erg 
zelfstandig, maar kijkt u  
ook even mee of de kle-
ding niet al te ingewikkeld 
is met omkleden. Elke 
gymles gaan de tassen 
mee naar huis, zodat de 
kleding gewassen kan worden. Natuurlijk dragen de 
kinderen tijdens de gymlessen geen sieraden (ook geen 
oorbellen) of een horloge. Wanneer u het wenselijk 
vindt om uw kind niet mee te laten doen aan de gym-
les, wilt u dit dan zelf (mondeling of schriftelijk) aan de 
leerkracht doorgeven. 

Gymnastiektijden

Dinsdag; gym met gymdocent Chiel Kelderman  
(De Vallei)
08.30-09.30 de klas van Roos/Ilja
09.30-10.15 de klas van Helma
10.15-11.00 de klas van Edith/Suzanne
11.00-11.45 de klas van Mirjam

Woensdag (De Trommelaar)
08.30-09.30  de klas van Roos/Ilja
09.30-10.15  de klas van Mirjam
10.15-11.00  de klas van Helma
11.00-11.45  de klas van Edith/Suzanne

Voor de gymles op dinsdag geldt dat de kinderen van 
de groep van Roos/Ilja om 8.40u op school zijn. Zij zijn 
dan op tijd bij Sporthal De Vallei.

De vrijdagmiddag
Deze middag zullen de kinderen zich vooral bezig-
houden met Kosmisch Onderwijs en Nieuws uit de 
natuur. Dit onder begeleiding van Suzanne en Ilja.   

Contact
’s Ochtends gaat onze aandacht vooral naar de kin-
deren. Om 15.00 uur bent u altijd welkom om vragen 
te stellen vragen of een afspraak te maken. Uiteraard 



is het mogelijk een briefje aan uw kind mee te geven. 
Natuurlijk vinden wij het ook leuk wanneer u na school-
tijd de klas binnenloopt om het werk van de kinderen 
te bekijken.  

Uit de bovenbouw
We heten alle (nieuwe) bovenbouwers van harte 
welkom in de bovenbouw. We hopen dat het een leuk 
schooljaar wordt!

Een aantal praktische mededelingen:

Inlooptijd bovenbouw
8.30-8.45 uur. Om 8.45 uur starten wij, iedereen is dan 
aanwezig.

Mobiele telefoons
Als kinderen een mobiele tele-
foon mee naar school nemen, 
vinden wij het belangrijk dat de 
leerkracht hiervan op de hoogte 
is. De mobiele telefoons liggen 
dan overdag veilig in een afge-
sloten kast. Als het niet nodig is, 
adviseren wij om geen mobiele 
telefoon mee te nemen naar 
school.

Er mag op school (in het gebouw en op het plein) niet 
gefotografeerd of gefilmd worden met de mobiele  
telefoon. Deze regel is er vanwege de privacywet.

Plantjes
Ook in de bovenbouw vinden we plantjes op de  
vensterbank gezellig staan!

Gymnastiek
De gymtijden voor de bovenbouw zijn:

Maandag (De Trommelaar) 
09.00-09.45 de klas van Marit
09.45-10.30 de klas van Marjolein
10.30-11.15 de klas van Frank
11.15-12.00 de klas van Franciska

Vrijdag (De Vallei)
09.00-09.45 de klas van Frank
09.45-10.30 de klas van Babbel
10.30-11.15 de klas van Marjolein
11.15-12.00 de klas van Nienke

Afspraken
 De gymkleding (sportschoenen, broekje, shirt)  

dient na iedere gymles mee naar huis te worden 
genomen.

 Het is verstandig om sieraden en horloges thuis  
te laten.

 Denk aan het meenemen van een jas voor het  
lopen van en naar de gymzaal. 

 Denk bij lang haar aan een haarelastiekje!
 Deodorant: alleen rollers.

Kamp
De bovenbouwgroepen 
gaan aan het begin van 
het schooljaar op kamp. 
Ook dit jaar gaan we op 
de fiets naar Otterlo. We 
verblijven drie dagen 
in kamphuis de Heide-
wachter. Gezien de af-
stand naar de kamplocatie, is het belangrijk dat de fiets 
van uw kind in orde is. De fietsen worden voorafgaand 
aan de kampdatum gecontroleerd.

Het schema ziet er als volgt uit:

 Groep 1 - 16-9 t/m 18-9  
 Klas van Frank
 Fietscontrole: 9 september

 Groep 2 - 16-9 t/m 18-9
 Klas van Marjolein
 Fietscontrole: 9 september

 Groep 3 - 18-9 t/m 20-9
 Klas van Annelies/Babbel
 Fietscontrole: 11 september

 Groep 4 - 18-9 t/m 20-9
 Klas van Marit/Nienke
 Fietscontrole: 11 september

N.B. De donderdag na kamp worden de kinderen op de 
gewone tijd op school verwacht. 

Personeelnieuws
Afgelopen maandag zijn we met een gezamenlijke 
‘gouden’ aftrap het nieuwe schooljaar 2019-2020 
gestart. Na een zomer met fantastisch weer en vaak (te) 
hoge temperaturen is het ook goed om het vakantie-
ritme achter ons te laten en de dagelijkse werkzaam-
heden op te pakken. 

Tijdens de opening van het schooljaar en de intro van 
de gouden Weken zijn, weliswaar in volgelvlucht, alle 
medewerkers voorgesteld. Voor de vakantie hebben 
we u hierover al geïnformeerd. Toch blijkt zo’n vakantie 
ook weer tot enkele wijzigingen te leiden, vandaar het 



voorstelrondje afgelopen maandag en de toelichting in 
deze Basis in Beeld.

Teamleider bovenbouw
Voor de vakantie hebben we de nieuwe teamleider  
van de bovenbouw, Babbel Saeijs, al even voorgesteld. 
Babbel zal naast haar teamleiderschap samen met  
Annelies de bovenbouwgroep begeleiden. In deze Basis 
in Beeld zal zij zich voorstellen. Babbel werkt op woens-
dag, donderdag en vrijdag.

Onderwijsassistent
Op de laatste vrijdag voor de vakantie zijn de sollicita-
tiegesprekken geweest voor de nieuwe onderwijsassi-
stent. In de week erna waren de afsluitende gesprekken 
en hebben we Fatiha Boutasmit kunnen benoemen. 
Fatiha werkt op maandag, dinsdag, donderdag- en vrij-
dagochtend. Tevens zal zij het overblijfteam coördi-
neren. Ook Fatiha stelt zich voor in deze Basis in Beeld.

Vakdocent muziek
Voor de zomervakantie heeft Kim, onze muziekleer-
kracht, afscheid genomen. In samenwerking met  
muziekschool De Muzen hebben we Manon Vermeer 
bereid gevonden de muzieklessen op zich te nemen. 
Manon heeft veel ervaring in het werken op scholen, zij 
werkt al jaren op basisscholen in o.a. Nijmegen. Manon 
zal op 11 september starten, wekelijks op woensdag 
met de onderbouw en op donderdagochtend afwis-
selend met midden- en bovenbouwgroepen. In een 
volgende Basis in Beeld zal Manon zich voorstellen.

Vakdocent bewegingsonderwijs
Door onze samenwerking met Sportservice Veenendaal 
zijn we in staat op basis van detachering de vakdocent 
bewegingsonderwijs in te zetten. Voor de vakantie 
was er sprake van dat Wilco den Hartog, onze vak-
docent,  afscheid zou nemen. Overleg met Sportservice 
Veenendaal heeft erin geresulteerd dat Wilco op vrij-
dag de lessen voor de bovenbouw blijft verzorgen. Op  
dinsdag verzorgt Chiel Kelderman de lessen voor de  
middenbouw. Ook Chiel zal zich later nog nader  
voorstellen. 

Afscheid Ilja van Lakerveld
Net voor de zomervakantie heeft Ilja aangegeven een 
betrekking op een andere school te hebben gevonden. 
Dat betekent dat Ilja per 1 oktober aanstaande ons gaat 
verlaten. We vinden het erg jammer, uiteraard wensen 
we Ilja heel veel succes en plezier op de nieuwe school. 

Intussen is er een vacature uitgezet en verwachten 
we medio september gesprekken met kandidaten te 
voeren. We houden u op de hoogte.

Even voorstellen: Babbel Saeijs
Mijn naam is Babbel Saeijs en ik sta op donderdag en 
vrijdag in de groep van Annelies. Op woensdagochtend 
zal ik een deel van de ondersteuning voor leerlingen in 
de bovenbouw verzorgen. Daarnaast ga ik het boven-
bouwteam aansturen. 

De afgelopen 3 jaar heb ik lesgegeven aan nieuw-
komers en vluchtelingkinderen van 8 tot 13 jaar op 
OBS Het Mozaïek, hier in Veenendaal en mijn expertise 
ligt dan ook in taal (woordenschat, spelling, zinsbouw 
etc.). Hoewel ik nog geen Montessori-ervaring heb 
voor de klas, ken ik het Montessorisysteem via mijn 
eigen kinderen en heb ik dit systeem altijd als bijzonder 
stimulerend voor kinderen ervaren. Vandaar dan ook 
de overstap naar deze school. Om de leerlingen zo goed 
mogelijk te begeleiden, ga ik nu in oktober starten met 
de Montessori-opleiding. 

Ik heb veel zin om aan de slag te gaan en alle leerlingen 
en ouders te ontmoeten. Mocht u nog vragen hebben, 
dan kunt u mij natuurlijk altijd aanschieten. Hopelijk tot 
gauw. 

Met vriendelijke groet, Babbel 

Even voorstellen: Fatiha Boutasmit
Met veel plezier mag ik u mededelen dat ik vanaf  
twee september werkzaam ben binnen de school als 
onderwijsassistent. 

Sommige van u kennen mij al van het schoolplein, om-
dat mijn eigen kinderen ook op deze school zitten. Mijn 



naam is Fatiha Boutasmit, woonachtig in Veenendaal. 
Inmiddels tien jaar getrouwd met Nayim en moeder van 
vier kinderen. Mijn taken als onderwijsassistent zullen 
vooral bestaan uit het ondersteunen van de leerkracht. 
Dit kan zijn begeleiden van een groepje op de gang, 
individueel en of met de leerkracht in de klas. Tevens 
zullen er andere ondersteunende werkzaamheden zijn 
die ik met veel plezier zal oppakken.

Ik ben flexibel inzetbaar en u zult mij dus zowel in de 
onderbouw, middenbouw en in de bovenbouw tegen 
kunnen komen. Ik kijk ernaar uit om op deze Montes-
sorischool aan de slag te gaan en hoop op een leuk en 
vooral leerzaam schooljaar.

Veel succes
We wensen iedereen, speciaal onze nieuwe mede-
werkers, heel veel succes.

Donatie oude school T-shirts 
en petten
Voor de meivakantie hebben we onze oude voorraad 
school T-shirts en petten uitgezocht. Iedereen heeft 
toen de gelegenheid gehad om een school T-shirt en/
of pet mee naar huis te nemen. De T-shirts en petten 
die overbleven hebben wij gedoneerd aan een school 
in Gambia. De spullen zijn goed terecht gekomen en de 
kinderen waren er ontzettend blij mee.

Te weinig geld voor sportclub 
of creatieve les?
Wilt uw kind graag voetballen, muziekles, turnen, 
streetdance, judo of aan theater doen, maar is er thuis 
te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Zij betalen voor kinderen en jongeren de contributie/ 
het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, 
dansschoenen of de huur van een instrument.

Sinds kort hebben zij de doelgroep uitgebreid met 0 
tot 4 jarigen. Hierdoor kunnen nu ook de allerjongsten 
gebruik maken van het fonds, als dat nodig is. U kunt 
hierbij denken aan activiteiten als babyzwemmen,  
peutervoetbal, kabouterhochey e.d.

Meer informatie is te vinden op https://jeugdfondss-
portencultuur.nl. Wilt u een aanvraag indienen, neem 
dan contact op met Brenda van Beek via administra-
tie@aandebasis.nl of kom even langs.

Welkom!
In de klas van juf Tilly
Qwin, Gean en Ysbrand

In de klas van Esther
Lynn, Imran, Amal, Siem en Ferron

In de klas van Karin
Matthias, Nikki en Vlinder

Ouderbijdrage 2019-2020
Deze week heeft ClubCollect de uitnodiging tot betaling 
van de ouderbijdrage 2019-2020 verstuurd. ClubCollect 
is een online facturatiemodule die onze school onder-
steunt bij het innen van de ouderbijdrage. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage


Hoe werkt het precies?

1. Voor dit schooljaar ontvangt u van ClubCollect een 
betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke 
pagina per e-mail. Mocht deze mail niet aankomen, 
dan ontvangt u het betaalverzoek via sms of per 
brief.

2. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u of u betaalt 
in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, 
namelijk iDeal, automatische incasso of bankover-
schrijving.

 (Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen de 
betalingen altijd via automatische incasso of bank-
overschrijving en rekent ClubCollect een admini-
stratieve bijdrage (€1,- per termijn). U bepaalt zelf 
op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en 
voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u 
ook nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de 
hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de 
overschrij-ving inplant!)

3. Voor vragen met betrekking tot de inning van de 
ouderbijdragen kunt u gebruikmaken van het ticket-
systeem van Club Collect op uw persoonlijke pagina. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Gegevens delen
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij 
enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder 
uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, 
telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. 
Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestem-
ming worden verspreid of gebruikt voor commerciële 
doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website 
van ClubCollect (https://chargingio.s3.amazonaws.com/
assets/legal/nl-privacy.pdf) voor een exacte beschrij-
ving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt 
de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
2016/679.13-14). 

Bedragen
Hieronder ziet u de bedragen voor schooljaar 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

Heeft u nog vragen? Laat het me weten (Brenda van 
Beek, administratie) of stuur een e-mail naar admini-
stratie@aandebasis.nl.

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

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur 
op onze school. Dit spreekuur vindt plaats de volgende 
data (08.30-09.30 uur):

Woensdag 25 september 2019 
Woensdag 30 oktober 2019 
Woensdag 27 november 2019 
Woensdag 18  december 2019
Woensdag 29 januari 2020
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 25 maart 2020
Woensdag 22 april 2020
Woensdag 27 mei 2020
Woensdag 24 juni 2020
Woensdag 15 juli 2020

Locatie: dependance, naast ib-kamer 

U kunt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht 
met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bij-
voorbeeld over slapen, zindelijkheid, voeding, pesten, 
vriendschappen of andere thema’s. Als ouder kom je 
dingen tegen, of je nu een baby, peuter, puber in huis 
hebt, of ouder bent van een adoptie- of pleegkind. Het 
kan zijn dat je je wel eens onzeker voelt of niet goed 
weet hoe je bepaalde dingen het beste kunt aanpakken 
in de opvoeding, of je nu voor het eerst ouder bent of al 
een volgend kind hebt. Ook kun je je zorgen maken over 
de ontwikkeling van je kind. Wat ondersteuning vanuit 
CJG is dan een mogelijkheid. 

Werkwijze CJG 
U kunt altijd bij het CJG terecht met vragen over 
opgroeien en opvoeden of als u problemen met uw 
kind of kinderen ervaart. In elke wijk is er een inloop-
spreekuur. Maar om het nog makkelijker te maken start 
het CJG op korte termijn met een inloopspreekuur op 
onze school. Onze schoolcontactpersoon, Jessin 
el Keriasti, zal maandelijks tot de zomervakantie op 
woensdagochtend van 8.30 – 9.30 uur op school aan-
wezig zijn voor vragen. U kunt gewoon bij haar bin-
nenlopen. Zij zal samen met u bekijken wat uw vraag 
is en wat de beste aanpak is. Mogelijk kan zij u direct 
verder helpen met uw vraag, maar het is ook mogelijk 
dat zij uw vraag meeneemt in het jeugdteam en deze 

https://chargingio.s3.amazonaws.com/assets/legal/nl-privacy.pdf
https://chargingio.s3.amazonaws.com/assets/legal/nl-privacy.pdf
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
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vraag verder bespreekt en dat een hulpverlener van het 
jeugdteam bij u in de buurt met u een afspraak maakt. 
In het jeugdteam van het CJG werken hulpverleners 
met opleiding en ervaring op verschillende gebieden, 
waaronder psychologie, psychiatrie, (ortho)pedagogiek, 
gezinsproblemen, opvoeden, huiselijk geweld, autisme, 
ADHD en onderwijs. Daardoor kunnen zij samen in veel 
situaties snel professionele hulp geven.  

Aanbod trainingen 
Het CJG organiseert naast de ondersteuning bij uw 
vragen over opgroeien en opvoeden ook verschillende 
trainingen en bijeenkomsten voor kinderen en hun 
ouders.  

 KIES-training voor kinderen over scheiding 
 In de meeste situaties gaat het voor de kinderen om 

een enorm ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken 
tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen 
ondervinden van een scheiding van hun ouders. 
Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, 
maar ook op latere leeftijd. Door het aanbieden van 
KIES, een training door middel van spel, creatieve 
werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met 
leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld 
programma over het proces van de scheiding.  
Kinderen leren beter om te gaan met de soms ver-
warrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens 
beter te begrijpen en verwerken.  Meer informatie 
over de training vindt u op de website van KIES. 

 Positief opvoeden voor iedere opvoeder! 
 Deze cursus, volgens de methode Triple P, helpt 

oorzaken van gedragsproblemen van kinderen te 
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herkennen. Vervolgens leert u hoe u gewenst gedrag 
bij kinderen kunt stimuleren en hoe u om kunt gaan 
met ongewenst gedrag. Het biedt daarnaast de mo-
gelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere 
ouders die voor dezelfde, soms moeilijke, taak staan 
als u. Op de website www.positiefopvoeden.nl vindt 
u meer informatie over de methode triple P. 

 Sociale vaardigheden voor kinderen 
 Soms lukt het een kind niet zo goed om op een 

prettige manier met andere kinderen om te gaan 
en vriendschappen te sluiten. De sociale vaardig-
heidstraining kan het kind helpen bij het oplossen 
van moeilijke situaties en het krijgen van meer 
zelfvertrouwen.  Na afloop van de training is het 
zelfvertrouwen gegroeid en weet uw kind om te 
gaan met moeilijke situaties.  Onderwerpen die 
onder andere aan bod komen - Hoe word ik weer-
baarder? - Hoe maak ik contact met andere kin-
deren? - Hoe kan ik samenspelen? - Hoe zeg ik op 
een goede manier ‘nee’ als ik iets niet wil? - Hoe 
ga ik om met moeilijke situaties, bijvoorbeeld als ik 
ruzie heb? 

Dus mocht u vragen hebben rondom opgroeien en 
opvoeding van uw kind of denkt u dat u of uw kind  
gebaat is bij één van de trainingen van het CJG,  loop 
dan binnen op het spreekuur van het CJG op school! 

Safouan

Maud

Juf Esther



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  
19 september. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 13 september 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

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

Ouderpanel
In de afgelopen jaren is gebleken dat het ouder-
panel een absolute meerwaarde heeft voor de school. 
Daarom staan hebben wij weer een aantal bijeenkom-
sten gepland. De kracht van het ouderpanel is dat we, 
ouders en directeur-bestuurder, in een ongedwongen 
sfeer allerlei zaken die op en rond de school spelen kun-
nen bespreken. Het gaat over waar ouders tegen aan 
lopen, wat ouders horen of ervaren. In het ouderpanel  
worden geen afspraken gemaakt en er worden geen 
verslagen gemaakt. De kracht ligt in het gesprek en 
het uitwisselen van informatie. Nieuwsgierig zijn naar 
wat er leeft in school en zeker ook onder ouders. Toch 
kan er altijd een onderwerp uit komen die een nadere 
uitwerking behoeft. Soms gebeurt dat al automatisch.

Het ouderpanel is op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 
uur op de volgende data:

 Vrijdag 1 november 2019
 Vrijdag 24 januari 2020
 Vrijdag 3 april 2020

Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan administra-
tie@aandebasis.nl. U mag natuurlijk ook even binnen-
lopen bij René Derksen.

Agenda
September
9 gouden weken
9 fietsencontrole  F&M
10 informatieavond BB
11 fietsencontrole  M-N&A-B
16 gouden weken
16 t/m 18 Kamp BB F&M
16 Lampegietersfeest
17 informatieavond OB
18 t/m 20 Kamp BB M-N&A-B
19 Basis in Beeld
23 gouden weken
24 t/m 25 schoolfotograaf
24 informatieavond MB
25 inloopspreekuur CJG
27 open podium OB+
30 gouden weken

Oktober
2 t/m 13  Kinderboekenweek
3 Basis in Beeld
17  Basis in Beeld
17 herfstwandeling
18 open podium BB
21 t/m 25 herfstvakantie

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://twitter.com/MontAandeBasis
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage

