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Het mooie zomerweer heeft ons nog niet verlaten, de vakantie is voorbij en voor je ligt alweer de 

eerste Informatiebrief. Geen ‘Basis in Beeld’ zoals je gewend bent, deze komt naar verwachting de 

volgende keer. En dan in een geheel nieuw jasje. Dat nieuwe jasje geldt ook voor ons Magazine Aan 

de Basis, deze krijgt je zoon/dochter vandaag mee naar huis. We zijn benieuwd wat jullie ervan 

vinden. 

Wel zoeken we nog iemand die ons mee kan helpen met het maken van de twee-wekelijkse Basis in 

Beeld. Heb je nog een paar uurtjes over en ben je handig met het plaatsen van teksten en foto’s, 

neem dan even contact op met Brenda (administratie@aandebasis.nl). 

Het lukte ons deze keer niet om een compacte Informatiebrief te maken, we hebben gewoon veel te 

vertellen. Dus neem de tijd om het rustig door te nemen. En als je vragen hebt, horen we het graag. 

We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe.  

 

Uit de onderbouw 
 
De vakantie is weer voorbij. De kinderen en ook wij, de leerkrachten, hadden weer zin om 22 
augustus te beginnen. Graag willen we de nieuwe kleuters extra welkom heten. We hopen dat ze 
allemaal snel gewend zullen zijn, de oudere kleuters in de groepen helpen ze graag op weg om alle 
nieuwe dingen te ontdekken. 

 

 
 
Eten en drinken 
Wij willen je vragen om voor de dagelijkse kleine pauze fruit aan je kind mee te geven. En op 
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maandag, dinsdag en donderdag hebben de kinderen twee bekers of pakjes nodig, omdat er dan naast 
het fruitmoment ook nog brood gegeten wordt (overblijven).  
 
Luizencape 
We willen graag dat ieder kind ook dit jaar weer een luizencape heeft. Bij de intake heeft je kind al 
een luizencape van school gekregen. Mocht de luizencape aan vervanging toe zijn, dan kun je via 
school een nieuwe kopen. Dit kun je aangeven bij de leerkracht. De luizencape graag even voorzien 
van naam en een ander duidelijk herkenningsteken. Wij vinden het fijn als je regelmatig je kind op 
luizen controleert. Zo hopen wij verdere verspreiding van hoofdluis in de groep te voorkomen 
 
Informatieavond dinsdag 27 september 
Dinsdag 27 september is er een informatieavond voor alle ouders van de onderbouw, waar je 
uitgebreid informatie krijgt over de school en onze werkwijze. Noteer je deze datum alvast in je 
agenda? Binnenkort krijg je een uitnodiging via de mail met de concrete invulling van de avond.   

 
Letter van de week 
Ook dit jaar werken we weer met de letter van de week. Wil je samen met je kind op zoek gaan naar 
allerlei voorwerpen waar je de letter van de week in hoort? Deze voorwerpen mogen de kinderen mee 
naar school nemen voor de lettertafel. Bij ieder thema komen er een aantal letters aan bod. Bij de 
klassendeur hangt een brief waarop je kunt lezen welke letter die week centraal staat.   
 
Thema 

Wij starten dit schooljaar met het schoolbrede thema “De Stijl”. De Stijl. Dit is een Nederlandse 
kunstbeweging, vernoemd naar het in 1917 opgerichte tijdschrift De Stijl. Het onderzoekend 
leren door de kinderen staat hierbij zeker ook weer centraal. Er zijn allerlei werkjes voor in de groep 
gemaakt waardoor de kinderen de verschillende vormen van kunst van “De Stijl” leren kennen.  
 
Flip de beer 
Ieder kind krijgt dit schooljaar Flip de beer een keer een weekend mee naar huis. Wij vragen jullie 
om na dit weekend een stukje in het schrift te schrijven. Op maandag mogen de kinderen dan in de 
klas vertellen welke avonturen ze allemaal met Flip beleefd hebben.  
Daarnaast geven wij ook iedere week de voorleestassen en de kletskous mee met de kinderen. In de 
tassen zit een instructie voor de ouders zodat je precies weet wat de bedoeling is van beide 
activiteiten.  
 
Lampegiet 
Op maandag 19 september is het Lampegietersavond in Veenendaal. Wij maken een lampion met de 
kinderen. Die dag lopen we een rondje door de wijk met de kinderen zodat iedereen de mooie 
lampionnen kan bewonderen. De kinderen mogen die dag ook verkleed op school komen.   
 
Uit de middenbouw 
 
Alle (nieuwe) middenbouwers heten we van harte welkom en wensen we veel plezier in de 
middenbouw!  
 
 



 
 

 

Informatieavond dinsdag 6 september 
Op dinsdag 6 september houden we een informatieavond. Verdere informatie hierover kun je 
binnenkort in een aparte brief verwachten.  
 
Ik-tas 
Iedere week krijgt één kind uit de groep de ik-tas mee naar huis. De ik-tas is een manier om kinderen 
leren spreken in/voor de groep. In deze tas zit een brief met instructie wat de bedoeling is. Wij zijn 
weer erg benieuwd wat de kinderen gaan meenemen.  
 

Thema 

Dit schooljaar starten we met het schoolbrede thema: De Stijl. Dit is een Nederlandse kunstbeweging, 
vernoemd naar het in 1917 opgerichte tijdschrift De Stijl. We gaan de eerste weken dus veel aan de 
slag met schilderijen, kunstenaars die lid waren van deze kunstbeweging.  
 
De vrijdagmiddag 

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 3 en 4 om 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 5 
werken tot 15.00 uur en zullen zich vooral bezighouden met Nieuws uit de natuur, Blits, verkeer, 
Engels, etc. onder begeleiding van Suzanne en Annelies. In de loop van het jaar zullen de kinderen 
van groep 5 een spreekbeurt gaan houden. De informatie daarover komt later van Suzanne en 
Annelies.  

 
Uit de Bovenbouw 
 
Na een welverdiende vakantie, is iedereen deze week weer gestart. En het is dit jaar in de 
bovenbouw een beetje anders dan we gewend zijn. In plaats van vier groepen zijn er nu drie. En … 
Marjolein is in de vakantie verhuisd naar het lokaal van de buren (voorheen Daniël). We hebben er 
met z’n allen weer veel zin in en gaan er een mooi jaar van maken.  
 
Informatieavond donderdag 1 september  
Zet het alvast in de agenda. Op donderdagavond 1 september is de informatieavond van de 
bovenbouw. Hier kun je (voor zover je dat nog niet hebt gedaan) kennis maken met de leerkrachten 
en krijg je informatie over het kamp, huiswerk, en de gang van zaken in de bovenbouw. Uiteraard 
volgt per mail nog een uitnodiging met de tijd en plaats.  
 

 
 
 



 
 

 

Kamp en fietscontrole  
Groep Frank:  maandag 5 september fietscontrole  

maandag 12 tot en met woensdag 14 september kamp  
 
Groep Marjolein: woensdag 7 september fietscontrole  

woensdag 14 tot en met vrijdag 16 september kamp  
 
Groep Rhiannon: maandag 12 september fietscontrole  

maandag 19 tot en met woensdag 21 september kamp  
 
Nieuw thema  
Het schoolbrede thema ‘De Stijl’ wordt de komende weken in de bovenbouw op verschillende 
manieren behandeld. De Stijl is een Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het in 1917 
opgerichte tijdschrift De Stijl. Leerlingen maken in groepjes een magazine en tijdens het kamp gaan 
we op excursie naar het Kröller-Müllermuseum in Otterlo.  
 

Praktische informatie 
 
Schooltijden  
Voor iedereen geldt een inlooptijd van 08.30 - 08.45 uur. Vanaf 8.30 uur bereiden de kinderen hun 
werk voor en gaan ze alvast aan de slag.  
Mocht je zoon/dochter ziek zijn of later komen, bel dan ’s ochtends naar school om dit te melden. 
Rond 9.00 uur maken we een rondje of iedereen er is. We gaan ervan uit dat de kinderen altijd om 
8.45 uur volop aan het werk zijn.  
 
De eindtijden zijn:  
- Onderbouw (groep 1-2) : ma-di-do 15.00 uur - wo 12.30 uur - vrij 12.00 uur   
- Middenbouw (groep 3-4) :  ma-di-do 15.00 uur - wo 12.30 uur - vrij 12.00 uur   
- middenbouw (groep 5) : ma-di-do 15.00 uur - wo 12.30 uur - vrij 15.00 uur  
- Bovenbouw (groep 6-7-8) : ma-di-do 15.00 uur - wo 12.30 uur - vrij 15.00 uur  
 
Gymrooster  
Onderbouw  
Alle onderbouwgroepen krijgen in de loop van dit schooljaar bewegingsonderwijs van een vakdocent. 
Zodra we hier meer over kunnen vertellen, laten we dat weten.  
Tot die tijd krijgen de onderbouwgroepen bewegingsonderwijs op woensdag. Kinderen mogen die dag 
gymkleding en gymschoenen meenemen. Dit is echter niet verplicht, de kinderen mogen ook gewoon 
in hun ondergoed gymmen. Mocht je kind last hebben van voetwratjes dan zijn gymschoenen wel 
verplicht. Wij willen je vragen om je kind op de gymdag, kleding aan te trekken die ze makkelijk 
zelfstandig aan- en uit kunnen trekken.  
 

Middenbouw  
Maandag (Gymzaal De Trommelaar – Remy Ravenhorst)  
08.30 - 09.30 uur Moniek/Annelies  
09.30 - 10.15 uur Lenny/Suzanne 
10.15 - 11.00 uur Mirjam/Roos 
11.00 - 11.45 uur Helma (Babbel/Lieske) 



 
 

 

 
Woensdag (Gymzaal De Vallei - Remy Ravenhorst)  
08.30 – 09.30 uur Moniek/Annelies  
09.30 – 10.15 uur Lenny/Suzanne 
10.15 - 11.00 uur Mirjam/Roos 
11.00 – 11.45 uur Helma (Babbel/Lieske) 
Voor de eerste gymles van de groep van Moniek en Annelies op maandag geldt dat uw kind ruim op tijd bij de 
gymlocatie aanwezig is, zodat de les vlot kan beginnen.   

  
Bovenbouw  
In de bovenbouwgroepen is het ook de planning dat beide lessen bewegingsonderwijs door een 
vakleerkracht wordt gegeven, nu was dat nog één les. Als dit gaat starten zullen we je informeren.   
 
Maandag (Gymzaal De Trommelaar – Remy Ravenhorst)  
11.45 - 12.30 uur Rhiannon 
13.00 - 13.45 uur Marjolein (tijden nog even onder voorbehoud) 
 
Dinsdag (Gymzaal De Vallei)  
 9.00 - 9.45 uur Frank  

 
Vrijdag (Gymzaal De Vallei)  
09.00 - 09.45 uur Frank  
09.45 - 10.30 uur Rhiannon  
10.30 - 11.15 uur Marjolein 
 
 Afspraken gym:  
➢ Denk aan makkelijke kleding (vooral voor de jongere kinderen), zodat omkleden sneller gaat.  

➢ De gymkleding (sportschoenen, broekje, shirt) nemen de kinderen na iedere gymles mee naar 

huis.  

➢ 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.  

➢ Wanneer je het wenselijk vindt om je kind niet mee te laten doen aan de gymles, wil je dit dan 

zelf (mondeling of schriftelijk) aan de leerkracht doorgeven  

Eten en drinken  
Overdag 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 en steeds vaker fruit meenemen i.p.v. koeken. Een kleine 
boterham kan ook weer even energie opleveren, om die dag goed aan te kunnen.  
 
Plantje  
Alle kinderen mogen weer een stevig klein plantje in een potje meenemen om op school te verzorgen. 
Daarnaast staat het gezellig in de vensterbank.  
 



 
 

 

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 altijd een gezellig feestje van. Wij stellen het erg op prijs 
als je kind een gezonde traktatie trakteert.   
 
Mobiele telefoons  
Als kinderen een mobiele telefoon 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 afgesloten 
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. Dat geldt voor iedereen, deze regel is er vanwege de privacywet.  
  
Gouden Weken 
 
Ook dit schooljaar zijn alle groepen gestart met de Gouden Weken. Deze eerste vijf weken van het 
schooljaar staan in het teken van groepsvorming.  
 
Om de groepsvorming zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden in iedere groep activiteiten 
georganiseerd om ervoor te zorgen dat de kinderen elkaar beter leren kennen.  
Daarnaast leren ze samen te werken en worden de basisregels en –behoeften aangeboden en/of 
herhaald. 
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat veel basisregels zijn weggezakt door de vele wisseling van 
onderwijs op school en onderwijs thuis en/of noodopvang. We hebben toen aandacht aan de regels 
gegeven door verschillende ludieke posters in de klassen en de gangen op te hangen. We zullen dit 
schooljaar hier weer extra aandacht aan besteden om de rust in school te kunnen waarborgen. 
Wij vragen ook aan je om deze regels in de school na te leven. Rust in de gangen, op tijd op school, 
gezonde tussendoortjes meegeven en een gezonde kleine traktatie als je kind jarig is.   
  
Hieronder zie je de pictogrammen die ook in de klassen hangen. Hiermee wordt weergegeven hoe wij 
met elkaar omgaan. Tijdens het gehele schooljaar, zowel binnen als buiten, gebruiken we deze 
pictogrammen om situaties te bespreken en regels te herhalen.  
  
Dit jaar hebben we de Gouden Weken gekoppeld aan het schoolbrede thema “kunststroming De Stijl”. 
In de week van 19 september sluiten we de Gouden Weken af in elke bouw.   
  



 
 

 

Basisregels van Aan de Basis 
  
Respect  
Ik behandel de ander zoals ik zelf graag behandeld wil worden.  
Jij bent zo mooi anders dan ik. Je mag verschillend zijn (cultuur – 
gewoontes).  
  
Niet over de streep  
Je gevoel bepaalt per dag, per persoon, per situatie waar je streep ligt.   
Ik leer vertrouwen te hebben in mezelf en te vertrouwen op de ander.  
Ik kan uitleggen wat ik vervelend vind en waarom ik dit vervelend vind.  
Voor de ander betekent dit dat hij de grens van de ander moet respecteren.  
We luisteren naar elkaar.  
  
Zonder geweld  
Als basisregel: ik behandel de ander zoals ik zelf behandeld wil worden. 
Hierbij houd ik rekening met de “streep” van de ander.   
Dus we gebruiken geen geweld: fysiek, verbaal, mentaal.   
  
Aanspreekbaar  
Ik zorg ervoor dat ik altijd aanspreekbaar blijf. Ik accepteer de 
consequenties van mijn gedrag en kan daarover in gesprek gaan.   
  
 
 
 
 
 
 
 
Basisbehoeften van Aan de Basis 

  
Zijn wie je bent  
Ik kan veilig laten zien wie ik ben.   
  
  
 
Erbij horen  
Ik hoor erbij: ik ben welkom en ik word gemist als ik er niet ben.   
  
 
 
Kwaliteiten hebben  
Wat ik kan, is betekenisvol voor anderen en ik mag leren wat ik nog niet zo goed kan.  

 
 



 
 

 

Schoolfotograaf 
  
Op woensdag 31 augustus en donderdag 1 september a.s. komt Erika Derksen, 
de schoolfotograaf, weer op school om de jaarlijkse foto’s van alle kinderen te 
maken. Ze begint meteen om 8.30 uur. Je krijgt een inlogcode waarmee je 
eventueel nabestellingen kunt regelen.  
 
Op donderdag 1 september worden ook de (schoolgaande) broers/zussen samen 
op de foto gezet. De kinderen die op donderdag 1 september aanwezig zijn bij de 
kinderopvang en peutergroep, kunnen samen met zijn/haar broer(s)/zus(sen) op 
de foto. De medewerkers van Dreamzzz zullen desbetreffende ouders hierover 
verder informeren.  
  
De planning voor de fotograaf is als volgt:  
 
Woensdag 31 augustus:  

08.45 - 09.30 uur Rhiannon  
09.30 - 10.15 uur  Esther  
10.15 - 11.00 uur Karin & Elvy  

11.00 - 11.45 uur Moniek & Annelies  

11.45 - 12.30 uur Lieske & Babbel (Helma)  

  
Donderdag 1 september:  

08.00 - 08.15 uur Teamfoto  
08.45 - 09.30 uur Marjolein  
09.30 - 10.15 uur  Lenny & Suzanne 
10.15 - 11.00 uur Tilly  
11.00 - 10.45 uur Mirjam & Roos  
11.45 - 12.30 uur Frank  
  PAUZE  
13.00 - 14.15 uur Broers en zussen  
14.15 - 15.00 uur reservetijd  
    
  
Natuurlijk geldt dit schema onder voorbehoud. In de praktijk gaat het nemen van foto’s soms sneller 
en soms langzamer dan gepland.  

 
Spreekuur CJG op school 
 
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 vrij inloop spreekuur op onze school. Onze schoolcontactpersoon, 
Nynke de Boer, zal aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Dit spreekuur vindt plaats op de 
volgende data (08.30-09.30 uur):  



 
 

 

  

2022  2023  
 Woensdag 31 augustus  Woensdag 25 januari 
 Woensdag 28 september  Woensdag 29 maart 
 Woensdag 19 oktober   Woensdag 26 april 
 Woensdag 30 november  Woensdag 31 mei 
 Woensdag 21 december  Woensdag 28 juni 
Locatie: dependance, naast ib-kamer 
  
 

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 
 
Binnenkort ontvang je van ClubCollect de uitnodiging tot betaling van de ouderbijdrage. ClubCollect 
is een online facturatiemodule die onze school ondersteunt bij het innen van de ouderbijdrage.   
 
Voor vragen met betrekking tot de inning van de ouderbijdragen kun je gebruikmaken van het 
ticketsysteem van Club Collect op uw persoonlijke pagina. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op.  
 
Heb je nog vragen? Laat het weten (Brenda van Beek, administratie) of stuur een e-mail naar 
administratie@aandebasis.nl.  
 
  

Sport na school en Muziek na school 
 
Sport na school 
Net als afgelopen schooljaar, zullen we ook dit schooljaar naschoolse sportlessen aanbieden voor de 
groepen 3 tot en met 8. Voldoende beweging en plezier in sporten is voor kinderen een belangrijk 
thema. Wij van Montessori Kindcentrum (Aan de Basis en Dreamzzz Montessori Kinderopvang) en 
Sportservice Veenendaal vinden het belangrijk om hier het goede voorbeeld in te geven.  
Sport na school is op maandagmiddag van 15.00-16.00 uur voor de middenbouw en van 16.00-17.00 
uur voor de bovenbouw. Gymdocent Remy Ravenhorst zal deze lessen verzorgen. 
 
Muziek na School 
Naast Sport na school bieden wij ook weer lessen Muziek na School aan. Onze muziekdocent Manon 
Vermeer verzorgt deze lessen op donderdagmiddag van 15.00-15.45 uur voor de onderbouw en van 
16.00-17.00 uur voor de midden- en bovenbouw.  
 
Inschrijven 
Binnenkort ontvangt u een informatiebrief met meer inhoudelijke informatie over Sport- en Muziek na 
School en een link om je kind(eren) in te schrijven.  

 
 
 



 
 

 

Zwangerschapsverlof 
 
Op 1 september gaat onze onderwijsassistent Mirjam Jongerden (onderwijs assistent) met 
zwangerschapsverlof. Tevens heeft Mirjam laten weten na haar verlof voorlopig te stoppen met 
werken en haar volledig aan het gezin te wijden. We vinden dit uiteraard ontzettend jammer en 
nemen voor 1 september met de kinderen alvast afscheid van Mirjam.  
Naast Mirjam werken Kevin Dekkers en Bianca de Ridder als onderwijsassistent.  
Wij wensen Mirjam veel succes in de komende weken en bovenal alvast een heel goed verlof.  

 
Hulp gezocht voor de Basis in Beeld 
 
Iedere twee weken ontvangen de ouders onze nieuwsbrief, de ‘Basis in Beeld’, gevuld met de 
belangrijkste of gewoon leuke informatie. Onze Basis in Beeld heeft een nieuwe layout gekregen en 
het is de bedoeling dat dit de volgende editie wordt. 
 
We zoeken hiervoor nog een ouder die ons daarbij kan helpen. Ben je of kent je iemand die het leuk 
vindt ons te ondersteunen bij de tweewekelijkse nieuwsbrief Basis in Beeld? Wil je dan even contact 
opnemen met Brenda van Beek, dat kan: op school (Brenda zit in het hoofdgebouw op maandag, 
dinsdag en donderdag), telefonisch 0318-540339 of per mail administratie@aandebasis.nl.  

 
Welkom 
 
Welkom in de groep van Tilly   
Lotta 
 
Welkom in de groep van Esther 
Nina, Fleur, Oliver en Josh 
 
Welkom in de groep van Karin 
Giovanni, Mees, Joas, Aiden 

Welkom in de groep van Mirjam 
Sana en Milou 
 
Welkom in de groep van Rhiannon 
Vie 
 
Welkom in de groep van Marjolein 
Tycho  

 
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school. 
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Agenda 
 
Augustus 
29 gouden weken 
31 studiemiddag team 
31 inloopspreekuur CJG 
31t/m1sep schoolfotograaf 
 
September  
1 infoavond BB 
5 gouden weken 
5 fietsencontrole F 
6 infoavond MB 
7 fietsencontrole M 

 
8  Basis in Beeld 
12 gouden weken 
12 fietsencontrole R 
12t/m14sep Kamp BB F   
14t/m16sep Kamp BB M   
19 gouden weken 
19 Lampegietersfeest 
19t/m21sep Kamp BB R   
22  Basis in Beeld 
27 infoavond OB 
28 inloopspreekuur CJG 

 
 
Verjaardagen 
 
Binnenkort jarig: 
 

 
 
  Onderbouw 

 
Dani 

Aiden 
Lucas 

Overig 
 

Jeanet (oop) 
Tilly (ob) 
Nathalia 

(overblijf) 

Middenbouw 
 

Ruben 
Yousra 
Maud 
Aivey 

Santiago 
Safouan 

Siem 

Bovenbouw 
 

Mohammed 
Puck 
Lizz 
Ailey 
Silke 
Elena 
Kaja 

Nadine 
Sterre 
Hugo 
Noa 


