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Uit de onderbouw
Het alternatieve schoolreisje hebben we met elkaar op
een fijne manier beleefd: een clown met ballonnen,
prachtige cupcakes, spelletjes met weer wat andere
materialen dan anders, en een lekkere lunch. Volgend
jaar weer met de bus hopelijk!
En dan hebben we komende dinsdag alweer wat leuks:
een project over de Duinen bij de zee. Er komt iemand
van de Cultuurfabriek met ons een werk maken met
zand, lijm en nog andere materialen. Trek de kinderen
dus hun oudste kleren aan!
We gaan ons langzamerhand voorbereiden op het
afscheid van de kinderen die volgend jaar naar de
middenbouw doorstromen. De doorstromers verzamelen wat werkjes in een ‘koffertje’ en maken een boekje
waarin ze wat vragen beantwoorden over hun tijd in de
onderbouw.
Voorlopig werken we nog over kriebelbeestjes. Het is
grappig om mee te maken dat de kinderen ze steeds
minder eng en vies gaan vinden: als je er meer van
weet, is het vanzelf minder eng. Een vergrootglas is
daarbij heel handig, en misschien ook wel een leuke
aanschaf voor thuis!

In de klas krijgen we een bak met rupsen van het Koolwitje en als het allemaal goed gaat, gaan we ook nog
meemaken dat die zich ontpoppen tot echte vlinders
die we los kunnen laten op ons schoolplein!
De komende letter van de week is de r van rrrrrrrups.
Op donderdag 3 juni is juf Karin getrouwd met haar
Elmar. Het bruidspaar kwam nog even langs op school
om dit samen met de kinderen te vieren. Het was een
leuke en gezellige dag.

Uit de middenbouw
Donderdag 3 juni is juf Karin van de onderbouw getrouwd; met de hele middenbouw hebben we een taart
geknutseld. Het zag er prachtig uit.
Tot aan de zomer gebeuren er in de middenbouw
nog allerlei activiteiten. Ten eerste zijn we deze week
begonnen met het afnemen van Citotoetsen. Dat valt
onder de huidige omstandigheden (warm!) niet altijd
mee, en het zou enorm helpen als u uw kind voldoende
slaap gunt.
Verder komt er nog informatie over het alternatieve
programma voor het schoolreisje.
Zonnige groeten uit de Middenbouw!

Uit de bovenbouw
Vanwege de corona maatregelen was het voor groep 8
dit jaar niet mogelijk om de gebruikelijke afscheidmusical uit te voeren. In plaats daarvan hebben we op 3 juni
een film opgenomen, onder begeleiding van een echte
filmploeg in de vorm van Nick.

Na de schoolplein scenes werden er nog andere scenes
op het sportveld en in het kantoor van René opgenomen, maar de meeste scene zijn opgenomen in SamSam.
Omdat het verhaal van de film zich afspeelde op een
kamplocatie zijn we op zoek gegaan naar een leuke
locatie, die als kamphuis kon fungeren en hier was Sam
Sam de ideale locatie voor.
SamSam werd voor de dag even omgetoverd tot Imisozo en hier zijn we de rest van de dag tot 16.00 uur
met de opnames bezig geweest.
Bij de filmdag kregen we gelukkig hulp van twee ouders
die elke locatie weer om wisten te toveren tot een echte slaapzaal of keuken, of gevangenis, maar ook steeds
de volgende groep kinderen weer ophaalden, zodat de
volgende scene snel weer opgenomen kon worden.
Het was voor de kinderen hard werken, maar ze hebben het heel goed gedaan en we hebben genoten van
al het talent!
Al met al duurde de opnames met Nick tot 16.30.
Daarna hebben we met alle kinderen een frietje gegeten om daarna nog een aantal scenes op te nemen
met Marjolein.
15 juli zal de première van deze film zijn, op een mooie
locatie, die we nog even geheim houden.

We begonnen om 8.30 uur met een kick-off in een
lokaal, waar we van Nick nog de laatste tips kregen,
zoals bijvoorbeeld dat je niet direct in de camera mag
kijken en daarna vertelde hij hoe we elke scene op
zouden nemen.
Zo startten we met het begin van de film op het schoolplein. Het was eerst nog wat onwennig, maar al snel
kregen de kinderen door, hoe er steeds shots van dichtbij gemaakt zouden worden en shots van veraf. Heel
raar want dan moesten de kinderen twee keer dezelfde
tekst spelen.
Terwijl er buiten scenes opgenomen werden, bleven
de andere kinderen die niet in die scene zaten in het
lokaal, bij Lieske. Samen met Lieske zijn er ijsjes gemaakt van vers fruit en werden er spelletjes gespeeld.
Het spelletje zoek de gum is nu nog steeds populair.

Uit de MR
Komend schooljaar komt er een vacature vrij voor de
MR!
Als lid van de MR kunt u een positieve bijdrage leveren
aan de gang van zaken op school. U kunt meedenken
en meebeslissen over het beleid, het controleren van
ingebrachte stukken en staat in contact met school en
eventuele andere disciplines.
De MR komt regelmatig (digitaal) bij elkaar en nemen
hierbij de agenda door en bespreken punten die ter
tafel komen.
Hierbij zitten 3 docenten en 3 ouders, die ieder een
vrijwillige termijn van drie jaar in de raad zitten.

U krijgt deze drie jaar een kijkje in de gang van zaken in
de school en de organisatie hiervan.
Wilt u meer informatie of heeft u interesse? Dan kunt
u mailen naar mr@aandebasis.nl of spreek een van
de leden aan. Op www.aandebasis.nl/MR vindt u ook
informatie over de MR.
Wij zien uw reactie tegemoet en maken graag samen
met u een sterke en gezonde Aan de Basis!

Voedselbank
Lieke, Sophie en ik hebben in onze woonwijk statiegeld
flessen opgehaald voor het goede doel.
Sophie heeft het geld gedoneerd aan stichting Make a
Wish. Lieke en ik hebben de voedselbank gekozen als
goed doel.

Welkom!
Welkom in de groep van Esther
Aron
Wij wensen je heel veel plezier bij ons op school!

Herinnering Vragenlijst Leerlingen (WMK)

In overleg met Letty van het overblijfteam hebben wij
van het ingezamelde geld boodschappen gedaan. Dit
mochten wij zelf naar de voedselbank brengen. Lieke,
Sophie en ik kregen daar ook een rondleiding en een
uitleg hoe het werkt bij de voedselbank.
Het was leuk om te doen en je leert er ook veel van.
Wij willen dit heel graag nog een keer doen dus jullie
horen waarschijnlijk na de zomervakantie weer van ons.

In de Basis in Beeld van 21 mei hebben wij vermeld
dat de kinderen de afgelopen weken een vragenlijst
konden invullen. Dit is de vragenlijst sociale veiligheid
die kinderen jaarlijks invullen en is onderdeel van
ons kwaliteitssysteem WMK (Werken met Kwaliteit).
Door middel van dit systeem checken we jaarlijks onze
kwaliteit en meten we of we de dingen doen die we ook
willen doen. Daarnaast zien we ook op welke punten er
verbeteringen noodzakelijk zijn. Mocht uw kind(eren)
dit nog niet hebben ingevuld dan vragen wij u dit alsnog
z.s.m. te laten invullen.

Groetjes Dina uit de klas van Daniël.

Waterbron op het schoolplein
In de Basis in Beeld van 3 juni heeft u kunnen lezen over
de ingebruikname van de waterpomp op het schoolplein. De kinderen zijn erg enthousiast en spelen graag
met de waterpomp. Het is een mooie aanwinst op het
schoolplein, zeker nu met het zomerse weer.
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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.

Reminder Ouderpanel
Tijdens het ouderpanel worden diverse onderwerpen
die op en rondom school spelen besproken met de
directeur-bestuurder (René Derksen) en een aantal
ouders. Wat horen en ervaren ouders en waar lopen ze
tegen aan?
Het ouderpanel staat gepland op vrijdagmiddag 18 juni
a.s. van 14.00-15.00 uur.
Bent u nieuwsgiering en heeft u interesse om hieraan
deel te nemen? Stuur een mailtje aan administratie@
aandebasis.nl.

Telefonisch spreekuur CJG
Maandelijks houdt het CJG (Nynke de Boer) een telefonisch spreekuur bij ons op school. Het eerstvolgende
moment is woensdag 23 juni.
Mocht u gebruik willen maken van dit spreekuur dan
kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).
Nynke zal tijdens dit spreekuur contact met u opnemen
om uw vragen te beantwoorden.
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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
25 juni. Kopij voor Basis in Beeld graag
voor 1 juli 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:
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