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Uit de onderbouw 
 
De meeste kinderen zijn intussen goed gewend aan het ritme van school: meezingen in de kring, 
spelletjes doen om elkaar te leren kennen (hoe heet dat leuke jongetje ook alweer?), naar de 
speelzaal, buiten delen met de fietsjes en samen rondrennen. En ook de werkjes worden herkend.  
 
Kunst 
We hebben bezoek gehad van een aardige mevrouw die mooie Malevitsj kunst maakte met ons: kijk 
maar eens op de gang en in de klas aan de muur naar ons ‘abstracte werk'. Zoek alle verschillen 
tussen de werken! 
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Letter van de week 
De letter V van Vorm is de komende twee weken de 'letter van de week'. Voorwerpen en plaatjes 
waar deze letter in voorkomt, mogen mee naar school gebracht worden.  
 
Plantjes 
Plantjes voor de kinderen maken het gezellig en gezond in de klas. Geven jullie je kind een klein 
plantje mee?  
 
Informatieavond 
Op dinsdagavond 27 september is onze informatieavond. Natuurlijk verwachten we jullie allemaal. 
Wat we gaan doen jullie binnenkort via de mail.  
 
Lampegiet 
De kinderen mogen op maandag 19 september verkleed naar school als ze dat leuk vinden.  

 
Uit de middenbouw 
 
In de middenbouw hebben we een goede start gemaakt en zitten we volop in de Gouden Weken. Dit 
zijn de weken waarin we extra aandacht besteden aan de groepsvorming en de afspraken in de 



 
 

 

school. Plezier in school en leren staat tenslotte voorop. Voor de derde groepers was het zeker extra 
spannend, maar ook zij beginnen hun draai in de groep te vinden.  
 
Kosmisch  
‘De Stijl’ is het schoolthema waarmee we het jaar zijn begonnen Een zeer moderne kunststroom van 
ruim 100 jaar geleden. We hebben al gekeken en gewerkt met Mondriaan en Gerrit Rietveld.  
 
Gym 
Willen alle ouders er aan denken dat de kinderen gymkleding mee hebben en goede schoenen? 
 
Informatieavond 
Afgelopen dinsdag is de informatieavond van de middenbouw geweest. We waren erg blij met de 
ouders die erbij waren. We hebben veel informatie kunnen uitwisselen en verschillende vragen 
kunnen beantwoorden. Ook zijn klassenouders benaderd, binnenkort zullen jullie daar ook wel een 
berichtje van krijgen.  
 
Hulpouders voor lezen en andere zaken 
In sommige groepen zijn er al ouders actief aan het helpen. Voor lezen is dat heel fijn. Maar ook de 
creatieve middagen komen er aan. Mochten jullie daar een steentje in willen bijdragen, loop dan 
even bij de leerkracht naar binnen of stuur een mailtje.  

 
Uit de Bovenbouw 
 
Kosmisch  
Ook in de bovenbouwgroepen staat het schoolthema ‘De Stijl’ volop in de belangstelling. De kinderen 
hebben al geleerd hoe ‘De Stijl’ ontstaan is, wie Piet Mondriaan is en Theo van Doesburg. Ook hebben 
we besproken wat ‘De Stijl’ inhoudt.  
Wist je bijvoorbeeld dat als je een onderdeel van de Rietveld stoel weg haalt, de hele stoel in elkaar 
stort?   
 
Ook zijn we ons aan het verdiepen welke kunst er allemaal hangt in het Kröller Muller museum?   
Kinderen zijn aan het experimenteren om zelf kunst te maken in de stijl van ‘De Stijl’. Van figuratief 
naar abstract bijvoorbeeld.    
  
Kamp  
Het is bijna zover! De bovenbouw gaat op kamp! In de verschillende groepen gonst het al van 
slaapkamergroepjes, corvee teams en acts voor de bonte avond. We zijn met de voorbereidingen 
begonnen! En… we hebben er al zin in!   
  
Hieronder nogmaals het overzicht: 
Groep Frank:  maandag 5 september fietscontrole (inmiddels geweest) 

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  

 

Terugblik informatieavond   
Donderdag 1 september hebben we in de bovenbouw de jaarlijkse informatieavond gehouden. We 
kijken terug op een prettige avond waarin we relevante informatie hebben kunnen uitwisselen en de 
nodige vragen hebben kunnen beantwoorden.   

 
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 bij ons. Onze schoolcontactpersoon, Nynke de 
Boer, zal aanwezig zijn om uw kleine en grote vragen te beantwoorden. Dit spreekuur vindt plaats op 
de volgende data (08.30-09.30 uur):  
  

2022  2023  
 Woensdag 28 september wordt 5 oktober   Woensdag 25 januari 
 Woensdag 19 oktober   Woensdag 29 maart 
 Woensdag 30 november  Woensdag 26 april 
 Woensdag 21 december  Woensdag 31 mei 

  Woensdag 28 juni 

Locatie: dependance, naast ib-kamer 

 
Twijfel je of wil je meer weten, overleg gerust met de leerkracht van je zoon/dochter. 

 
Leerlingpanel en ouderpanel 
 
Leerlingpanel 
Een groepje leerlingen uit de bovenbouw vormen samen het leerlingpanel. Een aantal keer per jaar 
komen zij bij elkaar om diverse onderwerpen te bespreken die voor school van belang zijn. 
 
Het leerlingpanel komt samen op vrijdagochtend van 11.45 tot 
12.15 uur op de volgende data:Vrijdag 4 november 2022 
➢ Vrijdag 20 januari 2023 

➢ Vrijdag 26 mei 2023 

Mocht jouw kind interesse hebben om deel te nemen aan het 
leerlingpanel, dan kan hij/zij dit aangeven bij de leerkracht. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ouderpanel 
Het ouderpanel bestaat uit ouders en de directeur-bestuurder (René Derksen). Een aantal keer per 
jaar komen zij samen om diverse onderwerpen te bespreken.   
 
De kracht van het ouderpanel is dat we, ouders en directeur-bestuurder, in een ongedwongen sfeer 
allerlei zaken die op en rond de school spelen kunnen bespreken. Het gaat over waar ouders tegen 
aan lopen, wat ouders horen of ervaren.   
In het ouderpanel worden geen afspraken gemaakt en er worden geen verslagen gemaakt. De kracht 
ligt in het gesprek en het uitwisselen van informatie. Nieuwsgierig zijn naar wat er leeft in school en 
zeker ook onder ouders. Toch kan er altijd een onderwerp uit komen die een nadere uitwerking 
behoeft. Soms gebeurt dat al automatisch.  
 
Het ouderpanel is op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur op de volgende data:  
➢ Vrijdag 4 november 2022 

➢ Vrijdag 20 januari 2023   

➢ Vrijdag 26 mei 2023 

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan het ouderpanel. Heb je interesse? Stuur een mailtje 
naar administratie@aandebasis.nl.   

 
Privacy Verklaring Onderwijs 
 
Op school verwerken wij van al onze leerlingen en diens ouder(s)/verzorger(s) persoonsgegevens. Wij 
vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de 
verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het 
zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van jouw als ouder/verzorger en die van jullie kind. We 
besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de bijlage “Privacy Verklaring Onderwijs” leggen wij je 
graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van jouw en jouw kind omgaan. De verklaring is ook te 
vinden op onze website onder het kopje Praktische informatie. 
 
Daarnaast worden er op school foto’s en/of video’s gemaakt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt in 
onze nieuwsbrief, op de website of sociale media. Je hebt aangegeven voor welke doeleinden je 
toestemming verleent en welke niet. 
 
Wil je een wijziging doorgeven? Vraag dan een nieuw formulier aan via administratie@aandebasis.nl. 
Weet je niet meer waarvoor je toestemming hebt gegeven? Ook dan kun je contact opnemen via 
administratie@aandebasis.nl. Natuurlijk kun je ook telefonisch contact opnemen met Brenda van 
Beek op 0318-540339. 

 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
 
Te weinig geld voor sportclub of creatieve les? Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, 
streetdance, judo of aan theater doen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren de contributie/ het lesgeld en eventueel de 
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.  
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Voor kinderen uit Veenendaal en Renswoude is het ook mogelijk om het zwem ABC te halen via het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het zwem ABC via Sportservice Veenendaal kost € 765,- 
 
Wil je een nieuwe aanvraag doen of de huidige aanvraag verlengen, dan kun je 
contact opnemen met onze intermediair. Dat kan via Brenda van Beek via 0138-
540339 of administratie@aandebasis.nl.  
 
Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur is te vinden op 
https://jeugdfondssportencultuur.nl.   

 
Oproep overblijfteam 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste overblijfkrachten die ons overblijfteam willen komen versterken.  
Wil je zelf helpen of ken je iemand die ons team wil komen versterken? Neem dan contact op met 
Brenda van Beek (administratie@aandebasis.nl) of Kevin Dekkers (k.dekkers@aandebasis.nl).  
 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om je verder te informeren. Voor de dagen waarop 
je beschikbaar bent en mee kunt lopen, ontvang je een vrijwilligersvergoeding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubileum De Muzen 
 
Muziekschool De Muzen bestaat op woensdag 5 oktober 45 jaar! Dit vieren zij die dag met 
verschillende activiteiten, waaronder een leerlingenconcert en het zingen van een speciaal voor deze 
dag gecomponeerd feestlied.  
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Daarnaast wordt er ook een tekenwedstrijd feestvlaggen georganiseerd waar mooie prijzen mee te 
winnen zijn. Iedereen die dat leuk vindt kan meedoen. 
 
Meer informatie over deze dag kun je vinden op https://www.demuzen.nl/actueel/45-jarig-jubileum-
de-muzen.  
 
Opgeven voor een activiteit kan bij Lisette van de Loo via l.vandeloo@demuzen.nl.  
 
Mocht je kind willen deelnemen aan één van deze activiteiten dan is het mogelijk, indien nodig, om 
iets eerder van school weg te gaan. Wel graag een verlofaanvraag indienen. 

 
 

 
 

 
Agenda 
 
September 
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 
 
Oktober 
5 inloopspreekuur CJG* 
5 t/m 14okt  Kinderboekenweek 

 
6  Basis in Beeld 
12 studiemiddagdag team 
14 open podium OB (met ouders) 
19 inloopspreekuur CJG 
20 herfstwandeling 
20  Basis in Beeld 
24t/m28okt herfstvakantie 
31 gouden weken 
31 luizencontrole 
 
 
* gewijzigde datum 
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