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Uit de onderbouw
In de vorige Basis in Beeld heeft u al kunnen lezen dat
wij in de onderbouw aan het werk waren over de bij.
Naast de lesjes over de bij in de kring, waren er op de
aandachtstafel ook allerlei werkjes en materialen te
vinden waar de kinderen onderzoekend mee aan de
gang konden.

Wij blijven ook de komende tijd nog even bezig met
insecten en andere kriebelbeestjes. Binnenkort krijgen

wij eitjes en rupsen van de vlinder in de klas. Dus dan
zal er ook weer veel te ontdekken zijn voor de kinderen.

In de groep van Karin was het vandaag (3 juni) wel
een heel speciale dag. Want zij is vandaag namelijk
getrouwd met haar Elmar. De kinderen hadden in het
geheim met hun ouders wat dingetjes voorbereid. Maar
het allermooiste voor de kleuters uit haar groep was

wel dat Karin en Elmar vandaag ook nog even langs zijn
geweest op school. Een foto van deze speciale gebeurtenis kunt u zien in de volgende Basis in Beeld.
Samen met al onze kleuters, wensen wij Karin en Elmar
samen een heel lang en gelukkig leven toe!!

Uit de middenbouw
Spreekbeurt
In onze groep waren een aantal groep 5 kinderen nog
niet toegekomen aan het houden van een spreekbeurt.
Afgelopen week stonden er maar liefst drie stuks op
de planning. Ontzettend leuk om te zien hoe divers de
kinderen hun onderwerp kiezen en wat hun beweegredenen zijn. De één koos vanuit interesse voor Alzheimer, omdat oma pas met haar mes zat te eten in plaats
van haar vork. De ander presenteerde ons bergachtig
Schotland; een verhaal met een heuse doedelzakvoorstelling en shortbread. De laatste nam ons, als echte
fan van Harry Potter, mee naar Zweinstein, dreuzels en
zwerkbal. We hebben ademloos geluisterd!

Verkeer
De komende weken werken we over verkeer. In onze
klas zijn we een rondje om de school gelopen en hebben we gespeurd naar de verschillende verkeersborden
rondom school. Ook kregen we “huiswerk”. Welk verkeersbord kom je deze week tegen? Dat hebben ze met
veel enthousiasme gedaan en ze wisten zich nog veel
borden te herinneren. We hebben ook de categorieën
besproken en als klap op de vuurpijl zijn we bezig met
het ontwerpen van een eigen verkeersbord!

Uit de bovenbouw
Lapbook
Met kosmisch was het thema de wereldoorlogen. We
hebben veel geleerd over Hitler, Anne Frank en haar
familie en nog veel meer. We hadden ook een opdracht
dat we een lapbook moesten maken. In het lapbook
moesten we informatie vertellen. Je moest minimaal
6 onderwerpen hebben. En je moest in ieder geval
wat vertellen over de 1ste wereldoorlog, de 2de wereldoorlog en over Indonesië. Je moest ook enveloppen,
draaischijven een andere dingen vouwen om je informatie in te doen. Tijdens het maken van het lapbook
was het soms best lastig om te bedenken hoe je de
informatie in ging plakken. Verder was het erg leuk om
te doen!
Judo les
Al twee keer hebben we op de vrijdagochtend judo-les
gehad van meester Henk. Meester Henk is een hele
goede Judo meester, hij heeft al de tweede Dan gehaald
en ons uitgelegd hoe hard je daar voor moet werken.
Tijdens de eerste les moesten we oefeningen doen in
tweetallen. Je moest proberen elkaar weg te duwen
terwijl je op je voeten bleef staan en je mocht geen
stap zetten.
In de tweede les hebben we al kleine wedstijdjes gedaan en we hebben geleerd hoe je een judoworp doet:
de buitenwaardsehaak. Het was best lastig om te proberen je tegenstander op de grond te krijgen. Als je op
je rug kwam, had je tegenstander 1 punt, kwam je op je
zij, dan had de tegenstander een halve punt. Je moest
er goed op letten dat je de pols van je tegenstander
vast hield, anders telde het punt niet mee. We hebben
hierna nog 1 les waarin we wedstrijden gaan doen.

Werkstuk
In de bovenbouw hebben alle kinderen een werkstuk
gemaakt over het thema Nederland. Nu gaan de kinderen hun werkstuk kort presenteren in de klas, zodat we
er allemaal wat van leren. Er zijn werkstukken voorbij
gekomen over Kaas, Watersnoodramp, de Fiets en nog
vele andere onderwerpen.

Bijzondere Scholen) werd het een extra feestelijk
moment.

Bedankjesmiddag
Op woensdag 23 juni het bedankjesmiddag. Alle kinderen krijgen een zonnebloem mee voor hun ouder(s)/
verzorger(s). Op deze manier willen wij alle ouder(s)/
verzorger(s) ontzettend bedanken die zich het afgelopen schooljaar hebben ingezet tijdens de verschillende activiteiten. Daarnaast willen wij alle ouder(s)/
verzorger(s) nogmaals bedanken voor hun hulp bij het
thuisonderwijs toen de school gesloten was i.v.m. de
coronamaatregelen.

’s Morgens mochten een aantal groepen buiten meekijen naar de handelingen die verricht moesten worden
om de waterbron in gebruik te nemen. Kinderen van
het SOT hebben de laatste hand gelegd aan het plateau
met het boren en vastschroeven van de planken.
Daarna konden twee kleuters het water dan eindelijk
oppompen en laten stromen. Een fantastisch resultaat!

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is
Lieske van Eijndthoven.
Zeven jaar geleden heb
ik gewerkt bij Aan de
Basis, waarna ik een
uitstapje heb gemaakt
naar Ede om in de
kinderopvang en BSO te
werken als leidinggevende en pedagogisch
coach. Nu ben ik weer
even terug bij Aan de
Basis, in principe tot
de zomervakantie. Ik sta op vrijdag afwisselend voor de
klas van Tilly en Karin. Op de dinsdag vervang ik Edith
om de kinderen van de Kangoeroegroep te begeleiden.
Ik vind het heerlijk om weer even terug te zijn en deel
uit te kunnen maken van een enthousiast team en lieve
ouders en kinderen.

Waterbron op het schoolplein
Afgelopen maandag was het dan zover: de waterbron
op het schoolplein werd met een officiële handeling
door kinderen van het Schoolplein Ontwikkel Team
(SOT) in gebruik genomen.
Omdat deze opening gelijktijdig viel met het 100-jarig
bestaan van onze besturenorganisatie VBS (Vereniging

We hebben nu naast een wilgentunnel, wilgenhutjes
en een pluktuin ook een waterpomp op het schoolplein
met een houten constructie, zodat kinderen lekker kunnen spelen met water.
Naast het in gebruik nemen van de waterpomp, ontvingen we van VBS ook nog een mooi cadeau voor de
kinderen, namelijk een spinladder. De kinderen zijn hier
erg blij mee en maken er goed gebruik van tijdens de
pauzes.

Welkom!
Welkom in de groep van Karin.
Mila-Fleur, Alvina en Tugrul
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Agenda

Verslag, oudergesprekken en Cito-lvs toetsen
Zoals u in de Basis in Beeld van 22 april heeft kunnen
lezen, zijn de toetsweken verplaatst naar juni. Deze
toetsen zullen worden afgenomen van maandag 14 juni
t/m vrijdag 9 juli.

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.

Het verslag van uw kind ontvangt u hierdoor ook wat
later, namelijk op donderdag 8 juli met zoals u gewend
bent ook weer wat mooie werkjes van het kind erin.

Studiedag team
Op vrijdag 4 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. de studiedag
van het team.

De resultaten van de toetsen van uw kind (van maart
en juni/juli samen) zullen op donderdag 8 juli naar
u worden verstuurd via versleutelde mail (net als de
vorige keer).

Reminder Ouderpanel (Teams)
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?

Door deze veranderingen zullen ook de verslagavonden
wat anders van vorm worden. De leerkrachten plannen
zelf met u een gesprek in, in de periode juni/juli/september. Wanneer het kan, kunnen deze live op school
gepland worden.

Het ouderpanel stond gepland op vrijdagmiddag 21
mei a.s. van 14.00 tot 15.00 uur, maar is verplaatst naar
vrijdag 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.
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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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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
17 juni. Kopij voor Basis in Beeld graag
voor 11 juni per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

Juli
1
2
2
7
8
14
15
15
16
16
16
19 t/m 27 aug

Basis in Beeld
open podium BB
open podium OB (met ouders)
zomerfeest
verslag mee
speeltuindag OB
Basis in Beeld
slotfeest groep 8
groep 8 vrij
afscheid groep 2
kinderen v.a. 12 u vrij
zomervakantie

Augustus
30

eerste schooldag

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

