
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

Thema ruimte

Afgelopen week zijn we in de onderbouw gestart met 
het thema ruimte. Aan het eind van het thema hopen 
we antwoord te kunnen geven op de vraag; Wat kom je 
als astronaut allemaal tegen in de ruimte? 

Om ons te helpen bij deze vraag gaan we dinsdag 24 
mei naar theater de Lampegiet om te kijken naar de 
voorstelling over het astronautje.  

Versje over een raketje: 

Ik heb mijn raket
In de tuin gezet
Een druk op de knop
We stijgen op
Momentje maan
Ik kom eraan
En ben ik eenmaal boven
Boven op de maan
Dan doe ik voor jou
Alle sterren aan.

Letter van de week

Tijdens het thema over de ruimte staat ook de letter ‘r’ 
van raket centraal in de klas. Kunnen jullie thuis spul-
letjes vinden voor de lettertafel die beginnen met de 
letter ‘r’?
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Wennen in de middenbouw
Het einde van het schooljaar is al bijna in zicht en dat 
betekent dat de oudste kleuters na de zomer starten in 
de middenbouw. Om alvast een beetje te wennen heb-
ben zij afspraakjes gemaakt (of gaan deze nog maken) 
bij de verschillende middenbouw leerkrachten. Hier-
door kunnen ze al een beetje proeven hoe het gaat in 
zo’n middenbouw klas. 

Uit de middenbouw
De afgelopen periode zijn de middenbouwers heel 
sportief bezig geweest. Op de woensdagen hebben ze 
kennisgemaakt met het hip hop dansen. 

Tijdens de Koningsspelen hebben ze ontzettend goed 
samengespeeld met de verschillende onderdelen. Ook 
in de pauze wordt veel gebruik gemaakt van het nieuw 
aangeschafte buitenspeelmateriaal. Fijn om de kinde-
ren te zien genieten van het spelen met elkaar.

Oproep voor biebouders
Wie wil er een uur per week vrijwilliger worden in onze 
bibliotheek? Misschien zijn er ook grootouders die een 
gaatje in hun agenda kunnen vinden? De werkzaam-
heden bestaan uit het innemen en uitlenen van boeken 
en de kinderen helpen een geschikt boek uit te zoeken. 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Daarvoor 
kun je terecht bij Franciska, Roos en Mirjam.

Heb je moeite met lezen?
Heeft uw kind moeite met lezen, bijvoorbeeld door 
dyslexie of ADHD? Dan kan uw kind ook gaan luisteren 
naar boeken of boeken lezen met extra grote letters. 
Uw kind kan gratis lid worden op www.superboek.nl.

Creatieve middag
De creatieve middagen van 14 en 21 juni komen er 
aan. Heeft u zin en tijd om ons te helpen van 13.15 uur 
tot 15.00 uur? Stuur even een berichtje naar Moniek 
(m.koning@aandebasis.nl), geef een briefje aan de 
leerkracht of spreek Moniek even aan. Alle hulp is van 
harte welkom! 

De vleermuis
Met de kosmische lessen zijn we gestart met het enige, 
vliegende zoogdier: de vleermuis. We hebben allerlei 
weetjes verzameld. Daarnaast hebben we ons verdiept 
in de trilling, door een mondharmonica te maken. We 
hebben zelf ervaren hoe de lucht trilt en daardoor heb-
ben we een idee hoe echolocatie werkt.

Uit de bovenbouw
Geslaagd verkeersexamen groep 7
Voor de meivakantie was groep 7 heel druk met het 
theoretisch en praktisch verkeersexamen. Alle kinderen 
zijn geslaagd! Fijn dat de kinderen verkeersveilig de weg 
op kunnen. We zijn heel trots op groep 7! 

Eindtoets groep 8
Heel groep 8 heeft inmiddels de eindtoets gemaakt. 
Vooral de eerste toetsdag was voor de meesten heel 
spannend. De tweede dag was vaak al iets minder span-
nend. En het was best speciaal om een keer kauwgom 
te mogen kauwen tijdens het werken. 

De uitslagen zullen rond eind mei binnenkomen bij de 
scholen, zodat ze verder verspreid kunnen worden naar 
ouders. 

https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek
mailto:m.koning%40aandebasis.nl?subject=


Kosmisch thema  Eerste en Tweede wereldoorlog
In de meivakantie was het Dodenherdenking en Be-
vrijdingsdag. We vinden het belangrijk dat de kinderen 
snappen wat deze dagen inhouden. Vooral met de oor-
logen die er ook op dit moment om ons heen woeden. 
In de bovenbouw werken we drie weken aan de Eerste 
en Tweede wereldoorlog. Door middel van verschil-
lende spellen, boeken en opdrachten leren de klassen 
hier meer over. Het onderwerp ‘vrijheid’ zal ook aan 
bod komen. 

Het gedicht ’Flanders fields’ wordt in de verschillende 
klassen besproken. Dit gedicht is geschreven in de 
Eerste Wereldoorlog.

Terugblik Open Dag 2022
Na twee jaar van Corona kon de Open Dag dit jaar  
weer doorgaan. Afgelopen zaterdag konden ouders  
en kinderen op een gezellige wijze kennismaken met 
onze school. Medewerkers van Dreamzzz Kinder- 
opvang, leden van het bestuur, teamleden en leerlingen 
stonden klaar om de geïnteresseerden te voorzien van 
informatie.

Het was een leuke ochtend waar we verschillende 
“nieuwe” ouders en kinderen hebben mogen ontvan-
gen. Er waren ouders die op zoek zijn naar een school 

voor hun bijna 4-jarige en ouders met kinderen die een 
overstap willen maken naar een andere school.
Buiten konden de kinderen nog lekker even springen 
op het springkussen en binnen stond er koffie/thee en 
limonade klaar met wat lekkers.

Het was een geslaagde ochtend. Iedereen die geholpen 
heeft, heel erg bedankt!

Zomerfeest
Noteert u vast in de agenda!! Op woensdag 6 juli a.s. 
vindt het zomerfeest plaats van 16.00-19.00 uur. Meer 
informatie over de invulling hiervan ontvangt u te zijner 
tijd

Schoolvoetbal voorjaar 2022
Nadat we twee jaar geen schoolvoetbal hadden in 
Veenendaal, konden de teams dit jaar weer aantreden. 
Aan de Basis had een prachtig team van 16 kinderen, 
coaches Noémi en Sebastiaan, grensrechter Mohcen 
en toejuichende ouders op de been gebracht. Helaas 
zijn er in Veenendaal een paar grote scholen die altijd 
teams kunnen maken van ervaren voetballers, dus win-
nen zit er voor ons niet echt in. Maar … er zijn mooie 
passes gegeven, goed overgespeeld en hard gerend! 
Volgend jaar weer? 

Ouderpanel
Het eerstvolgende ouderpanel staat in de agenda op 
vrijdagmiddag 20 mei a.s. van 14.00 tot 15.00 uur. 
Helaas kan deze bijeenkomst morgen niet doorgaan en 
daarom hebben we besloten om de bijeenkomst te ver-
plaatsen naar vrijdag 10 juni a.s. van 14.00-15.00 uur.

Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan  
administratie@aandebasis.nl 

mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=


Oudervergadering 2022
Op woensdag 8 juni vindt onze jaarlijkse oudervergade-
ring plaats. Het thema dit jaar is Mediawijsheid.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom om de ouder- 
vergadering bij te wonen. Op een interactieve manier 
wordt u meegenomen in de mediawereld waarin wij, 
maar ook onze kinderen in leven. Naar verwachting zal 
de voorstelling rond 22.00 uur afgelopen zijn.

U komt toch ook?

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

Maandelijks houdt het CJG een spreekuur op onze 
school. Het eerst volgende spreekuur vindt plaats op 
woensdag 25 mei a.s. van 08.30-09.30 uur.

Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven 
bij de leerkracht van uw kind. Nynke de Boer (CJG) 
neemt dan contact met u op om uw vragen te beant-
woorden.

Opfriscursus
Bij het werken in de groepen hebben we altijd een 
aantal ‘afspraken’ met de kinderen, zodat iedereen 
goed en prettig in de groep kan werken. Eigenlijk zijn dit 
in een montessorigroep ‘vanzelfsprekendheden’ in de 
omgang met elkaar en het omgaan met het werk en het 
materiaal. 

In de vorige Basis in Beeld zijn we gestart met een 
‘opfriscursus’ van deze afspraken / gewoontes op Aan 
de Basis.

We hebben toen ludieke posters opgehangen om het 
rustig lopen in de gangen en het zachtjes praten weer 
even extra onder de aandacht te brengen.

Na de meivakantie zijn twee nieuwe posters opge-
hangen, die gaan over het werken in de groep en het 
netjes houden van je omgeving.

Na deel 2 van de opfriscursus zijn er nog 3 delen te 
gaan voor de ‘eindquiz’, dus blijf goed opletten!

Onderzoek Nederlandse  
Montessori Vereniging
Vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) 
hebben wij onderstaand bericht ontvangen.

Via dit bericht vragen wij, Esther Meesters, lid van het 
netwerk 0-12 en Els Mattijssen, portefeuillehouder 
NMV Netwerk Ouders, om uw medewerking aan een 
onderzoek.

Het Netwerk ouders staat nog in de kinderschoenen en 
we verwachten, door middel van de uitkomsten van dit 
onderzoek aan de Open Universiteit, meer zicht te krij- 
gen op wat het Netwerk Ouders binnen de vereniging 
kan gaan betekenen. Het onderzoek beoogt kwaliteits-
indicatoren voor rapportage in kaart te brengen. 

In de bijgevoegde brief vindt u alle achtergrondinfor-
matie en een link. De link in de brief verwijst meteen 
door naar het onderzoek en naar de vragenlijst, zodat u 
meteen kunt beginnen.

Bij voorbaat heel veel dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet, 
Esther Meesters & Els Mattijssen

Oudervergadering - 8 juni 2022

datum
Woensdag 8 juni 2022

programma

19.15 - 20.00 uur 
Bestuursverslag

20.00 - 22.00 uur 
Op een interactieve 
manier wordt u in het 
thema meegenomen.
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Vacature leraar (ob-mb) -  
leraarspecialist
Wij zijn op zoek naar een leraar-leraarspecia- 
list. Herkent u zichzelf in de omschrijving?  
Neem dan contact met ons op. Mocht u 
iemand kennen zie op zoek is naar een functie 
als leraar-leraarspecialist zoals omschreven  
in de bijgesloten vacature wijs hen dan op de 
openstaande vacature.

Welkom
Welkom in de groep van Tilly 
Dounia

Welkom in de groep van Esther  
Manuela

Welkom in de groep van Karin 
Denvi

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons  
op school! 

Mila-Fleur
Tugrul

Aron
Elynn

Stefan
Imani

Lenny
Suzanne

Alvina
Roshanely

Aisha
Zev

Jace
Yasmin

Levi
Adam

Daniël

Naz
Mark

Michael
Meva

Aurélio
Milan

Chanella

Storm
Dina
Stan

Simon
Anouk
Sophie

 
 

Wij hebben een vacature voor de functie van:  

Ben jij diegene die, naast lesgevende taken, de 
ambitie heeft (toekomstige) collega’s te begeleiden in 
hun professionalisering? En ons -Opleiden in School- 
vorm wil geven?  
Of vind je je uitdaging om -als Montessori 
rekenspecialist- het rekenen naar een hoger plan te 
tillen en collega’s hierin te ondersteunen? 
 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou.  
 
 
Neem voor meer informatie contact op met René  
Derksen, directeur-bestuurder, tel. 0318-540339 / 06-
20039310. Of kijk op www.aandebasis.nl.  
 
 
Je sollicitatiebrief met CV kun je vóór maandag  
30 mei 2022 richten aan het bestuur van Stichting  
Montessorischool Veenendaal, Postbus 898,  
3900 AW Veenendaal of per mail aan 
bestuur@aandebasis.nl. 

Aan de Basis is een erkende Montessorischool in het centrum van 
Veenendaal. Kinderen, ouders en teamleden komen elke dag met  
veel plezier naar onze school. Samen vormen we een professionele 
leergemeenschap voor modern individueel basisonderwijs. Onderwijs  
dat kinderen keuzes biedt, uitdaagt en stimuleert. Onderzoekend leren  
staat daarbij centraal. Onze school telt 265 leerlingen, verdeeld over 11 
groepen. Samen met Dreamzzz Montessori Kinderopvang vormen we het 
Montessori Kind Centrum Aan de Basis voor kinderen van 0 tot 12 jaar.    
 

De gesprekken zullen plaatsvinden op 
vrijdag 10 juni vanaf 15.30 uur. 

Acquisitie naar aanleiding van deze  
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Leraar (ob-mb) -leraarspecialist 
  WTF 0,6-1,0 (24-40 uur), schaal L11 
 



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 juni 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 27 mei mei 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

Koningsspelen 2022
Wat een heerlijk weer hadden we op 22 april: wel een 
fris windje, maar verder zonnig. 

Het was wennen na een paar jaar geen koningsspelen. 
Al die ouders en kinderen bij elkaar waren voor som-
mige kinderen eerst wat veel. Na de eerste spelronde 
was iedereen op zijn plek en werd er gerend en 
gelachen. Twister, kat-en-muis-tikkertje, de parachute 
waren bij onderbouw en middenbouw favoriet. 

Agenda
Mei
20 leerlingpanel
23 toetsweek 3
25 inloopspreekuur CJG
26 Hemelvaartsdag
27 kinderen vrij
30 toetsweek 4
30 t/m 2 juni avondvierdaagse

Juni
2 Basis in Beeld
3 studiedag team
3 kinderen vrij
6 2e pinksterdag
8 studiemiddag team
10 ouderpanel
8 oudervergadering
9 verslag mee
9 groepsindeling mee
14 creatieve middag MB
16 Basis in Beeld
16 schoolreis OB

16 schoolreis MB
17 onderbouw vrij
17 open podium MB 
21 verslagbespreking 1
21 creatieve middag MB
22 bedankjesmiddag
22 inloopspreekuur CJG
24 open podium OB (met ouders)
30 verslagbespreking 2
29 wisseldag
30 Basis in Beeld

Juli
6 speeltuindag OB
6 zomerfeest
7 slotfeest groep 8
8 kinderen v.a. 12 u vrij
8 afscheid groep 2
9 t/m 19 aug  zomervakantie

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

