
Aan de Basis
M O N T E S S O R I  K I N D  C E N T R U M

Basis Beeldin

Dit is het laatste stukje namens de onderbouw van dit 
schooljaar in de Basis in Beeld. Wat was dit weer een 
bijzonder jaar.

De kinderen hebben op school gewerkt en thuis. Gezel-
lig met z’n allen in de kring in de klas, maar ook met de 
hele klas via Teams lesjes van de juf. 

Voor iedereen was dit schakelen wel even wennen. We 
vinden het heel knap hoe alle kinderen en ouders dit 
hebben opgepakt. We willen graag alle ouders bedank-
en voor alles wat ze dit jaar gedaan hebben voor school 
op allerlei verschillende manieren. Extra handen in de 
klas met knutselen, spelletjes en voorlezen, begeleiden 
van uw zoon en/of dochter met thuisonderwijs, hulp bij 
de herfstwandeling, projecten van School & Cultuur en 
het bijzondere thuisblijf schoolreisje. 

Morgen nemen we afscheid van de oudste kleuters. Zij 
zullen na de zomervakantie starten in de middenbouw. 
Tijdens de wisseldag hebben ze al even kunnen wennen 
in hun nieuwe klas. De ouders van de kinderen van 
groep 2 zijn morgen vanaf 11.15 uur welkom voor dit 
afscheid. Met mooi weer zal dit afscheid plaatsvinden 

op het schoolplein. U heeft al eerder een brief via de 
mail ontvangen over het afscheid met meer informatie. 

We willen graag iedereen een heel fijne vakantie toe-
wensen. En onze oudste kleuters wensen wij heel veel 
plezier en succes in de middenbouw!!

Uit de middenbouw
Wisseldag
Wat is het toch elk jaar weer spannend, zo’n wisseldag. 
Leerlingen van groep 2 gaan voor het eerst naar hun 
nieuwe middenbouwgroep en zijn zo een dagje echte 
groep 3 leerlingen. Vol vragen en gespannen lopen ze 
mee met de leerlingen van groep 5 die hen ophalen 
uit hun oude vertrouwde onderbouwgroep. Wie is hun 
nieuwe juf of zijn de nieuwe juffen? Zijn de andere 
kinderen leuk? Zal de juf de naam van ons allemaal snel 
onthouden? Alle leerlingen wisten echter al snel hun 
draai te vinden. Zo’n middenbouwgroep is eigenlijk best 
normaal en heel gezellig. En de groep 5 leerlingen? Die 
waren die woensdag 30 juni natuurlijk in de boven-
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bouw te gast en vonden het net als de groep 2 leerling-
en heel spannend. Zij voelden zich helemaal snel thuis 
in de bovenbouw. Leuke meesters en juffen, gezellige 
groepen en ai, de dag daarna weer terug naar de mid-
denbouw. Even slikken, maar gelukkig zijn de groep 
5-ers nog een paar weken de oudsten van de groep. Dat 
geeft toch ook een goed gevoel.

Zomerfeest
De Corona-maatregelen versoepelen nu wel in snel 
tempo, maar een echt zomerfeest op het plein met 
alle groepen samen, zat er ook dit jaar nog niet in. De 
activiteitencommissie kwam net als bij het schoolreisje 
met een mooi alternatief. Woensdag 7 juli kregen de 
middenbouwgroepen een workshop djembé. Samen 
leren trommelen op Afrikaanse trommels, in de gym-
zaal, die nu wel heel toepasselijk Trommelaar heet. Een 
groot deel van de rest van de dag werd ingevuld met 
gezelschapsspelletjes in de klas. Ook dat is wel weer 
een keertje heel leuk. Op donderdag 8 juli om 14.15 
uur waren de ouders uitgenodigd om onder leiding van 
de  middenbouwleerlingen een route te lopen over 
het ‘nieuwe’ schoolplein. Er is immers weer een hoop 
veranderd in de bijna anderhalf jaar dat ouders niet op 
het schoolplein mochten komen. Het was een leuke 
dag, maar hopelijk volgend jaar weer een echt zomer-
feest.

Afscheid groep 5 en groep 5-tijd
In het begin van het schooljaar is het altijd even wen-
nen, de vrijdagmiddag opeens op school. Nu wordt 
de vrijdagmiddag altijd leuk ingevuld met Nieuws uit 
de Natuur en Begrijpend lezen. Die vrijdagmiddag zo 
alleen met de groep 5-ers bij elkaar wordt al gauw iets 
om naar uit te kijken. Vrijdag 9 juli was het afscheid 
van deze groep 5 tijd, een markering van het einde 
van de middenbouwtijd. Dit jaar gingen de leerlingen 
naar de muziekschool aan het Kees Stipplein, gezellig 
wandelend vanuit school. De verrassing? Een percussie/
djembé workshop. De leerlingen van groep 5 konden 
de kennis en ervaring van de woensdag daarvoor dus 
heel goed gebruiken. De workshopleider was gepast 
onder de indruk. Toch had de workshop een heel ander 

karakter, zodat het echt een aanvulling was. Eenmaal 
terug op school kregen de leerlingen ook nog een klein 
cadeautje mee naar huis. 

Een hele fijne zomervakantie gewenst van alle leer-
krachten van de middenbouw.

Uit de bovenbouw
Wisseldag
Gelukkig ging de wisseldag dit jaar uiteindelijk wel door 
en konden de toekomstige groep zessers kennismaken 
met hun nieuwe klasgenoten en leerkracht(en). Het 
is natuurlijk altijd spannend zo’n nieuwe groep, maar 
onder het knutselen van een kalenderblad kon er lekker 
gekletst worden en zo leerden de kinderen elkaar alvast 
een beetje kennen. 

Kamp
Voor de vakantie ontvangen de bovenbouwouders 
alvast een eerste indeling van de ouderhulp bij kamp. 
In deze brief ziet u waar u bent ingedeeld en of er 
voldoende hulp is. Mocht uw kind het formulier nog 
niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan z.s.m. laten 
doen?!



Zomerfeest
Ook dit jaar was er geen zomerfeest. De bovenbouw 
had woensdag 5 juli een eigen invulling in de klas: acti-
viteiten in het kader van het thema Nederland, een spel 
en/of een filmpje kijken en natuurlijk een ijsje eten! 

Filmpremière 
Vanavond gaat de groep 8 eindfilm, Strafkamp 8, 
feestelijk in première. Op versierde fietsen vertrekken 
we van Aan de Basis naar het Rembrandt College, waar 
de rode loper uitgerold is en de “champagne” al klaar 
staat. Na het bekijken van de film, nemen we aansluit-
end afscheid van de leerlingen. Groep 8 is vrijdag lekker 
vrij. Groep 6 en 7 kijken de film op vrijdagochtend in de 
klas. 

Wall of Fame
Bij filmsterren hoort een WALL OF FAME en aangezien 
het na een nieuw schoolplein ook tijd werd voor een 
nieuwe muurschildering, heeft Frank deze samen met 
de leerlingen van 8 onder handen genomen. Het thema 
van de filmpremière is zwart en goud en dat ziet u ook 
terug op de Wall of Fame.

Dit was de oude muurschildering...

En dit is de nieuwe ‘Wall of Fame’...

Uit de kangoeroegroep
De kinderen uit de onderbouw van de Kangoeroegroep 
hebben de afgelopen weken onderzocht welke diertjes 
er in de grond leven en ze hebben zaadjes en zonne-
bloemen geplant in onze tuin op het schoolplein.

Wist u dat een pissebed 14 poten heeft? Heeft u onze 
(moes)tuin al bewonderd? Hoe groot worden de zonne-
bloemen? Ook zijn de kinderen bezig geweest met 
symmetrie, net zoals de vleugels van een vlinder. Wat is 
spiegelen en hoe werkt dat?

Tot slot hebben de kinderen geleerd hoe je hele grote 
zeepbellen kunt maken. Wat heb je daarvoor nodig? 
Wat is afwasmiddel en is dat iets anders dan zeep? 

De middenbouw kinderen en groep 6 van de Kangoe-
roegroep houden zich al een paar weken bezig met  
waterbesparing. De laatste schoolweek presenteren 
ze in hun eigen klas op welke manier ze dit willen gaan 
doen. De kinderen werken in groepjes en ze kiezen al-
lemaal een eigen object. Sommigen laten bijvoorbeeld 
zien hoe je water kunt besparen met een douche, 
anderen kiezen voor een wasmachine. Waar komt het 
water in huis vandaan? Hoe komt het in de kraan?

Daarnaast hebben de kinderen douches gemaakt voor 
op het schoolplein. Hoe wordt water warm buiten en 
hoe kun je dat proces versnellen?

De kinderen uit groep 7 en 8 van de Kangoeroegroep 
werken aan nieuwe ideeën voor de toekomst, waarbij 
de klimaatdoelen voor de toekomst van de Verenigde 
Naties aan de basis staan. De onderwerpen worden 
verder uitgewerkt in een presentatie in de klas. Hoe  
kun je onder water wonen? Kun je je verplaatsen op 



een fiets die werkt op magnetisme? Kun je betalen met 
iets anders dan euro’s en kan dat met zaden; hoe dan?

Tot slot gaat er op onze Montessorischool een meet-
instrument rond in de bovenbouwklassen. Een instru-
ment om de hoogte van bomen te meten. Hoe werkt 
dat? Vraag het aan de kinderen van de bovenbouw! 
Zij weten hoe dat moet en weten inmiddels hoe hoog 
onze berkenboom bij de ingang van ons schoolplein is. 
We hopen dat u binnenkort op een poster aan de boom 
kunt lezen hoe hoog onze berkenboom is. 

Eerste keer kinderraad
We begonnen in het gemeente huis, daar wachtte de 
kinderburgemeester ons op. Toen iedereen er was,  
gingen we met ze allen naar de raadzaal. We kwamen 
daar aan en zochten een plekje en we begonnen met 
een kennismakingsspel. Je moest zeggen tegen degene 
die naast je zat wat je naam, je leeftijd, school, hobby 
en het leukste was om buiten te doen. Toen begon-
nen we met een spel, waarbij we met elkaar een stad 
moesten bouwen. Het laatste half uur kwam de burge-
meester en konden we vragen stellen.

Geschreven door Fiene 
Foto gemaakt door Gemeente Veenendaal

Uit de MR
Op 5 juli hebben we de laatste MR vergadering van dit 
schooljaar gehad.

Hierin hebben we onder andere het jaarplan en de NPO 
(Nationaal Plan Onderwijs) gelden besproken.

De financiële tegemoetkoming van NP Onderwijs is er 
voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens 
en na corona.

Ook was dit het laatste jaar in de MR voor Frank 

(docenten geleding) en onze voorzitter Juri (ouder 
geleding). We hebben hen bedankt voor hun inzet en 
enthousiasme. Komend schooljaar zal Esmée Schot het 
voorzitterschap op zich nemen. 

Er is nog een open plek dus wij nodigen u graag uit om 
informatie te vragen of langs te komen!

Er zijn geen vereisten voor deelname in de MR. Ieder-
een kan meedoen

Namens de medezeggenschapsraad wensen wij u een 
heerlijke zomer toe!

Frank, Karin, Roos, Juri, Annelies en Esmée

Ouderbijdrage 2021
Eind augustus ontvangt u van ClubCollect de uitnodig-
ing tot betaling van de ouderbijdrage. ClubCollect is een 
online facturatiemodule die onze school ondersteunt bij 
het innen van de ouderbijdrage. 

Hoe werkt het precies?
1. Voor komend schooljaar ontvangt u van Club-

Collect 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 of automatische incasso.

 (Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen de 
betalingen altijd via automatische incasso en rekent 
ClubCollect een administratieve bijdrage. 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 
overschrijving 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://www.clubcollect.com/nl/

https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#privacy


juridisch/#privacy) voor een exacte beschrijving van 
de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de 
persoonsgegevens geheel in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
2016/679.13-14). 

Hieronder ziet u de bedragen voor schooljaar 2021-
2022

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 adminis-
tratie@aandebasis.nl.

GGD Utrecht: zomervakantie 
tijdens corona
Het afgelopen schooljaar is een bijzonder jaar geweest 
door COVID-19. Niet alleen voor leerlingen en leer-
krachten, maar ook voor ouders is het een pittig jaar 
geweest met thuisonderwijs en alles wat daarbij hoor-
de.

Nu staat de vakantie voor de deur en dat betekent weer 
een intensieve periode als gezin samen. Om ouders 
een steuntje in de rug te geven heeft de GGD een flyer 
ontwikkeld met tips om de vakantietijd goed door te 
komen.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
Zomervakantie 
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Er breekt weer een tijd aan waar je als gezin veel bij 
elkaar bent: de zomervakantie. 

Zo’n intensieve periode vrij hebben en samen zijn 
kan fijn zijn. Maar misschien zie je er ook wel een 
beetje tegenop. Wéér iedereen thuis! 

Ook nu zijn er nog veel onzekerheden: misschien is 
het onduidelijk of je op vakantie kan en waar je dan 
heen kan. Blijven de maatregelen versoepeld of 
moeten ze straks weer worden aangescherpt? 

 

Hierbij wat tips om het opvoeden in de zomer-
vakantie makkelijker en leuker te maken! 

 

 

 

 

 

Meer weten over…  

het coronavirus, de maatregelen, 
het vaccin of het testen? Check 
dan deze website.   

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

  Overprikkeld?! Nieuwe  
normaal 

 

Nu er weer meer kan en mag is het opnieuw zoeken 
naar een goede balans binnen het gezin.  

Activiteiten starten weer en voor je het weet is de 
agenda gevuld. Dat is aanpassen geblazen. Zowel 
voor de kinderen als voor ouders. Deels geeft het 
energie, maar het kan ook zijn dat het méér energie 
kost. Je bent immers niet meer gewend aan alle 
prikkels! 

 

 

Neem daarom de tijd om activiteiten op te bouwen. 
Als je kind overprikkeld van een verjaardagspartijtje 
terug komt, weet dat dat normaal is en bouw een 
rustmomentje in voor jezelf en je kinderen. 

  
 

 

Vakantie?   
 

Op vakantie kunnen is een fijn vooruitzicht. Maar dat 
zit er niet voor iedereen in. En misschien is het wel 
onduidelijk of jouw vakantie door kan gaan dit jaar. 
Vanuit het wijkteam of buurtteam worden deze    
zomer veel activiteiten georganiseerd voor kinderen. 
Van voetbalcompetitie tot hutten bouwen. Kijk eens 
op de site van de gemeente waar je woont.  

 

Een aantal tips om in de vakantie 
leuke dingen samen met je gezin te 
doen staan hier. 
 

 

 

        
 

 Tijd voor bezinning                
 

 

Nu de zomervakantie voor de deur staat, is er steeds 
meer ruimte en tijd om bij te tanken. Realiseer je 
dat je een bijzondere tijd achter de rug hebt en dat 
je veel ballen in de lucht moest houden.  

De vakantietijd kan ook onrust geven. Even overleg-
gen, een luisterend oor of stoom afblazen helpt je 
verder. Met deze organisaties kun je chatten, mai-
len of bellen. 

Naast de moeilijkheden die Corona voor veel mensen 
met zich meebrengt, zijn er ook dingen die voor kin-
deren en ouders prettig waren. Zoals een minder 
volle agenda en vaker tijd voor een spelletje. Praat 
daarover met je kind en je partner. Welke dingen 
willen jullie voor jezelf behouden en wat is nu echt 
belangrijk voor je? 

 

 

 

 De GGD is er voor jou 
 
 

Je kunt ook bij de jeugdverpleegkundige van   
de school van je kind terecht. Juist als je twijfelt of 
even niet zo goed weet hoe jij en je gezin weer in 
een nieuwe balans kunnen komen. 

 

E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

Telefoonnummer: 033-460 00 46  

 
 

https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#privacy
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=


Schoolgids, magazine en voor-
lopig activiteitenoverzicht
Het einde van het schooljaar nadert. Dit betekent dat 
wij ook al volop bezig zijn geweest met de voorberei-
dingen voor het nieuwe schooljaar. Op dit moment 
worden de laatste updates verwerkt voor het nieuwe 
magazine. We verwachten deze in de eerste school-
week aan de leerlingen te overhandigen. 

Dit geldt ook voor onze schoolgids. Zodra de schoolgids 
2021-2022 klaar is zullen wij deze vermelden op onze 
website. Hierover zullen wij u informeren.

Het voorlopig activiteitenoverzicht vindt u in de bijlage. 
Na de zomervakantie ontvangt u het definitieve acti-
viteitenoverzicht.

Fijne vakantie
Het schooljaar 2021-2022 zit er bijna op. We mogen 
terugkijken op een mooi en bijzonder jaar. Namens het 
team, bestuur en directie wensen wij iedereen een hele 
goede en welverdiende vakantie toe. Op maandag 30 
augustus hopen wij alle kinderen en hun ouders weer 
uitgerust te verwelkomen op school en zijn we be- 
nieuwd naar alle vakantieverhalen.

Agenda
Voor alle activiteiten die op de agenda staan, zullen 
wij kijken of die mogelijk zijn en veilig kunnen worden 
georganiseerd. Wij informeren u tijdig wanneer dat 
nodig is. 

Juli
16 groep 8 vrij
16 afscheid groep 2
16 kinderen v.a. 12 u vrij
19 t/m 27 aug zomervakantie

Augustus 
30  Start schooljaar (eerste schooldag)
30 gouden weken
30 luizencontrole

September 
2 Basis in Beeld
6 gouden weken
13 gouden weken
13 Lampegietersfeest

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  
2 september. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 30 augustus 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

14 infoavond BB
15t/m 16 sep schoolfotograaf
20 gouden weken
22 inloopspreekuur CJG
22 fietsencontrole M/N 
23 infoavond MB
28 infoavond OB
29t/m1okt        Kamp BB M/N
30 Basis in Beeld
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