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De boerderij
“Uit een kip, uit een kip, komt een ei.
Uit een ei, uit een ei, komt een kuiken.
En dat kuiken wordt een kip of een haan,
Zo begint het weer van voor af aan! “

TaalDoen!
Binnen onze school gaan veel kinderen enthousiast aan
de slag met de zo geheten TaalDoen doosjes. In deze
doosjes zitten opdrachten die vaak samen en creatief
naar eigen invulling gedaan mogen worden. Zo hebben
Levi en Samar geleerd hoe je een interview afneemt
en originele vragen maakt. Ze hebben Simone van de
baby/peutergroep enkele vragen gesteld. Zij werkt bij
Dreamzzz.

We hebben gezien hoe een kuikentje in een ei groeit,
hoeveel kracht het kost om uit dat ei te komen. Ook
hebben we geleerd dat er nog veel meer dieren uit een
ei komen: zelfs spinnen en slakken. Lekker, hoor: zo’n
gekookt eitje van de kip bij de lentelunch!

Wie werken er allemaal op de peutergroep?
Jasmijn, Rome en Cobie.
Wat vinden jullie (niet) leuk aan het werk?
De kinderen al zo jong wat leren vindt Simone heel
leuk, maar de luiers verschonen niet.

De letter van de week
De letter van de week is de ‘m’ van mandje. Het mandje
voor de paaseieren natuurlijk!

Waar hebben jullie hiervoor geleerd?
Op het MBO kun je een opleiding volgen die heet
pedagogisch medewerker.

Hoe laat komen jullie naar je werk en mogen jullie weer
naar huis?
Je kunt ingedeeld worden op twee tijden. Soms begin
je dan al om zeven uur ’s morgens en dan tot vijf uur. En
anders begin je net als jullie om half negen en dan ben
je klaar om half zeven in de avond.
Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Omdat het heel leuk is om met kinderen te werken.
Hoe vinden jullie dat hier ruikt?
Soms lekker soms niet lekker.

Voorstelling in de Lampegiet
Dinsdag 5 april is de middenbouw naar de Lampengiet
geweest. De voorstelling Baas in het bos werd vertolkt
door theatergroep Locals. De makers van de voorstelling hebben het boek ‘De fabels van Aesopus’ gebruikt
om ideeën op te doen voor de voorstelling. Jonas
woont samen met zijn vader naast het bos. In dat bos
laten de dieren goed van zich horen. Maar dan komt er
nieuwbouwwijk en de huizen van de dieren verdwijnen.
De dieren vinden dat er iets moet gebeuren! Want wie
is er nou eigenlijk de baas in het bos?

Thuis wel of niet oefenen?
Een vraag die we regelmatig horen is “Kan ik thuis met
mijn kind nog wat doen?” Deze betrokkenheid op het
onderwijs vinden we fijn, daarnaast vinden we het
belangrijk dat het plezier oplevert. Zo vragen we alle
ouders dagelijks te lezen, zowel zelf voorlezen, maar
ook dat het kind voorleest. In de middenbouw kunnen
ze nu allemaal goed genoeg lezen om dat eens trots
aan u te laten horen.
Als vrijblijvende tip willen we de aandacht ook nog
op de bibliotheek vestigen. De app Yoleo is gratis te
gebruiken via de Bibliotheek.
U kunt een account koppelen aan de bibliotheekpas
van uw kind. Bij de eerste keer inloggen op het account
verschijnt er automatisch een pop-up waarin gevraagd

wordt of er bibliotheekpas is. Klik op ja, dan wordt er
gevraagd om je pasnummer en bijbehorend wachtwoord in te vullen. Heeft u een geldig lidmaatschap dan
komt u vanzelf terug bij Yoleo en kunt u boeken lenen.
Na deze eerste keer koppelen, onthoudt Yoleo uw
verbinding met de bibliotheek.

Kosmisch
Deze periode gaan we aan de slag met zoogdieren.
En met dieren kun je ook goed rekenen. Zo heeft een
groepje kinderen ontdekt dat een olifant 10 liter water
in zijn slurf kan opzuigen en van kop tot staart 6,5
meter is, dat hebben we uitgetekend op het schoolplein. Dat tijgers wel 300 kilo wegen en dat dus bijna
net zoveel is als 10 kinderen. En van de beer hebben we
ontdekt dat 7 maanden winterslaap al gauw 210 dagen
is.
Naast al deze rekenontdekkingen hebben alle klassen
mooie dierendoosjes gekregen. Per continent ontdekken ze dan welke dieren waar leven. Maar ook dat
de mens een zoogdier is met de Latijnse naam Homo
sapiens.

Ouders mogen weer helpen!
Heel blij verwelkomen wij weer de ouders in de school
die komen helpen. Zo maken we natuurlijk altijd
gebruik van de overblijfouders, maar ook de leesouders zijn weer van harte welkom. Ook komen er
met het Paasknutselen weer ouders helpen en bij de
Koningsspelen. Mocht u nog graag een bijdrage willen
leveren aan de groep van uw kind dan kan dat via de
klassenouder(s).
Leerspelletjes voor groep 5
Op de vrijdagmiddag hebben we wat tijd vrijgemaakt
voor groep vijf om leerzame, maar zeker wel leuke
spelletjes samen te doen. We proberen de kinderen
nieuwe spellen aan te bieden die een beroep doen
op veel verschillende denk en sociale vaardigheden.

Zo hebben de kinderen van groep 5 een hernieuwde
kans om na de lange tijd in cohorten te moeten werken
elkaar weer te leren kennen op een ontspannen manier.

Branding/Profilering
Aan de Basis
Al enige tijd zijn wij, in samenwerking met Bureau
Coen, bezig met een duidelijke profilering voor onze
school. Het team, ouders en kinderen hebben in een
eerder stadium al aangegeven wat zij goed vinden aan
de school en waar verbeterpunten liggen. Uit dit onderzoek zijn een aantal concepten naar voren gekomen,
waarmee wij nu verder gaan.
Als eerste gaan we ons magazine een update geven,
gevolgd door de Basis in Beeld en daarna de website.
Na de meivakantie zullen er foto’s gemaakt worden
voor het magazine en andere doeleinden die voor de
school van belang zijn. Voor een aantal foto’s zullen
wij specifieke leerlingen aanwijzen. Ouders van deze
leerlingen ontvangen een brief waarin wij vragen om
toestemming.
Daarnaast zullen er een aantal sfeerfoto’s gemaakt
worden. Wij houden rekening met leerlingen die
niet op de foto mogen. U heeft hiervoor destijds een
formulier voor ingevuld. Mocht u niet meer weten of
u wel/geen toestemming heeft gegeven of u wilt uw
toestemming herzien, stuur dan een berichtje naar
administratie@aandebasis.nl.

Groepsindeling
Inmiddels zijn de kinderen van groep 2 en groep 5
alweer volop aan het wennen in de midden- en bovenbouwgroepen. Wat fijn dat dit, na twee jaren Corona,
weer kan!
Het is mooi om te zien hoe verwachtingsvol de kinderen
met hun laatje door de school lopen naar een nieuwe
groep. Ze vinden het spannend, maar ook erg leuk!
Het team is ook weer gestart met het proces rondom
de nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 20222023. Bij het maken van de groepsindeling houden de
leerkrachten altijd rekening met een aantal criteria,
zoals:
Verdeling jongens/meisjes binnen de groep
Verdeling broertjes/zusjes over de verschillende
groepen

Verdeling leerlingen, die extra zorg behoeven (zoals
bijvoorbeeld kinderen met dyslexie of ADHD of kinderen met een ondersteuningsarrangement vanuit
het samenwerkingsverband), over de verschillende
groepen
Het aantal leerlingen per groep en per leerjaar
Het gaan met en/of plaatsen bij vriendjes/vriendinnetjes
Op deze manier probeert school de groepen tot goede,
evenwichtige groepen te formeren.
Op donderdag 9 juni ontvangt u de nieuwe groepsindeling per mail. Ook zullen de kinderen die dag op
school van hun leerkracht horen naar welke nieuwe
groep ze gaan.
Op woensdag 29 juni is het wisseldag en zullen de
kinderen die dag in hun ‘nieuwe groep’, zoals die na
de zomervakantie zal zijn, werken.

Avondvierdaagse 2022
Dit jaar vindt de avondvierdaagse in Veenendaal plaats
van 30 mei tot en met 2 juni. De startplaats is op het
evenementen terrein, vanuit de kantine van Schaatsen Skeelerclub De Greb.
Meer informatie kunt u lezen in de brief die als bijlage
bij deze Basis in Beeld is toegevoegd. Inschrijven kan tot
uiterlijk dinsdag 26 april a.s.

Open Dag
Zaterdag 14 mei 2022 10.00-12.00 uur
Graag nodigen we ouders uit een kijkje te nemen in
ons Montessori Kind Centrum, waar we samen met
Dreamzzz Montessori Kinderopvang kinderen van 0 tot
12 jaar volop de kans willen geven zich te ontwikkelen.
Tijdens de Open Dag kunnen “toekomstige” ouders een
kijkje nemen bij ons op school. Teamleden en kinderen
zijn aanwezig en kunnen uw vragen beantwoorden.
Heeft u meer specifieke vragen, dan kunt u deze stellen aan onze directeur-bestuurder René Derksen. Het

is mogelijk om na afloop van uw bezoek uw gegevens
achter te laten, zodat wij contact met u kunnen op
nemen om een kennismakingsgesprek te plannen.
Kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool
voor hun kind(eren)? Wijs hen dan op onze Open Dag
op zaterdag 14 mei a.s. van 10.00-12.00 uur.

Waarom Aan de Basis?
Er zijn minimaal vijf goede redenen om te kiezen voor
MKC Aan de Basis:
1. Uw kind krijgt de kans om individueel te werken in
het eigen tempo en op het eigen niveau, maar leert
ook samenwerken.
2. Uw kind leert plannen, keuzes maken en verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk. Dat betekent
een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs
en de moderne maatschappij.
3. Uw kind komt in aanraking met kunst en cultuur,
waardoor het zich beter leert ontwikkelen.

Afgelopen donderdag hebben de kinderen een kleurplaat ontvangen. Zij kunnen de kleurplaat tot en met
5 mei inleveren bij de Bibliotheek in de Cultuurfabriek.
De kinderburgemeester zal samen met de mensen van
BO viert FEEST de mooiste kleurplaten uitkiezen (zie
achterzijde kleurplaat).

Muziek na school
De eerste periode muziek naschool zit erop! Het was
helaas een serie lessen die een lange periode onderbroken werd doordat ik ziek werd, maar de kinderen
hebben het super goed opgepakt. Ze hebben tijdens de
lessen 2 liedjes geleerd (MB en BB 3 liedjes), een begin
gemaakt met noten lezen en geïmproviseerd op de
noten die de kinderen hebben geleerd op het instrument. De volgende periode staat alweer voor de deur
met weer nieuwe kinderen die zich hebben aangemeld.
Ik heb er zin in! Groet, Manon

4. Uw kind werkt in een rustige en sociale sfeer, waarin
er respectvol met elkaar wordt omgegaan.
5. Uw kind ontwikkelt zich in een doorgaande lijn
vanuit een gezamenlijke montessorivisie binnen ons
integrale kindcentrum met kinderopvang, peutergroep, basisschool en buitenschoolse opvang onder
één dak, voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website www.aandebasis.nl

Kleurwedstrijd Stichting BO
viert FEEST
Jarig zijn is niet voor ieder kind een feest. Stichting BO
viert FEEST heeft kleurplaat laten maken die uitgereikt
wordt aan alle basisschool kinderen van Veenendaal.
Zij zamelen geld in waarmee verjaardagsfeestjes
worden georganiseerd voor basisschoolkinderen uit
Veenendaal e.o. die daar zelf niet de financiële
middelen voor hebben.

Reminder Ouderpanel
Het eerstvolgende ouderpanel is op vrijdagmiddag
20 mei a.s. van 14.00 tot 15.00 uur.
Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan
administratie@aandebasis.nl

De OPR
De OPR is een belangrijk inspraakorgaan van ouders en
onderwijspersoneel in het samenwerkingsverband Rijn
en Gelderse Vallei.
Wil jij ook invloed uitoefenen? Wordt dan lid van de
OPR! Voor meer informatie zie bijlage of mail naar
OPR@SWVRGV.NL

Sport na school
De huidige periode Sport na School is afgelopen. Na
de meivakantie start de nieuwe periode met “stoeispelen”. Deze periode bestaat uit 3 lessen (9, 16 en 23
mei 2022). U ontvangt een aparte uitnodiging om uw
kind(eren) hiervoor aan te melden.
Op 30 mei a.s. gaat de laatste periode Sport na School
van start. Deze periode bestaat uit 4 lessen freerunning
en turnen met op 4 juli nog een afsluitend spel. Ook
hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.

Opfriscursus
Op onze montessorischool leven wij naar 10 afspraken.
Deze 10 afspraken staan in de schoolgids en zijn bij
iedereen (leerkracht, leerling en ouder) ongetwijfeld
bekend. Toch merken wij dat na de lock-downperiodes
deze afspraken niet meer zo gewoon waren als wij
gewend zijn. Vandaar dat er nu op school en in de klassen extra aandacht wordt besteed aan deze basisregels.
In deze Basis in Beeld deel 1 van de ‘opfriscursus’.

In de gangen wordt rustig gelopen en zachtjes gesproken. Is de school begonnen, dan wordt er op de gangen
alleen nog maar zachtjes overlegd als je daar aan het
werk bent. Loop je van punt A naar punt B, dan ben je
stil. Dit geldt voor iedereen (dus ook voor ouders en
leerkrachten).
Om dit onder de aandacht te brengen op een ludieke
manier, zijn er ook wat posters in de school opgehangen. U heeft ze vast al zien hangen.
Tot zover deel 1 van de opfriscursus. In de volgende
Basis in Beeld volgt (jawel) deel 2. En zijn we aan het
eind gekomen van onze cursus, dan sluiten we af met
een quiz.

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 spreekuur op onze
school. Het eerst volgende spreekuur vindt plaats op
woensdag 20 april 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
beantwoorden.

Flesseninzamelingsactie
Oekraïne
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne, hebben wij; Lieke,
Isa, Dina en Iris twee weken lang lege flessen opgehaald. Lieke en Dina zijn ook in hun buurt langs de

De school begint tussen 8.30 en 8.45 uur, het zogenaamde inloopkwartiertje. Dit kwartier is bedoeld om
de leerkracht te begroeten en om rustig (zonder te rennen) de school binnen te komen, je jas en je tas op te
hangen, naar je klas te gaan, je agenda te bekijken en je
eerste werkje van de dag te pakken. Je kunt dan direct
aan de slag, waarna het om 8:45 uur stil is in de school
en alle kinderen aan het werk zijn.

huizen gegaan. We hebben ook nog van iemand een
hele grote zak met heel veel flessen gehad. Ook zijn
Evy, Maud en Melle druk geweest met het ophalen van
flessen in hun straat.
In totaal hebben we € 450,- opgehaald voor giro 555.
Allemaal heel erg bedankt!
Daarnaast hebben een aantal andere leerlingen ook
geld ingezameld voor Oekraïne. Zij hebben een bedrag
opgehaald van € 27,10. Namens school doneren wij de
helft van het opgehaald bedrag waardoor het uiteindelijke bedrag komt op € 715,65.

Fijne Paasdagen
Wij wensen iedereen een fijn Paas weekend en alvast
een fijne vakantie toe.

10
16
19
20
20
23
25
26
27
30
30 t/m 2 juni

toetsweek 1
toetsweek 2
Basis in Beeld
leerlingpanel
ouderpanel
toetsweek 3
inloopspreekuur CJG
Hemelvaartsdag
kinderen vrij
toetsweek 4
avondvierdaagse

Juni
2
3
3
6
8
8
9
9

Basis in Beeld
studiedag team
kinderen vrij
2e pinksterdag
studiemiddag team
oudervergadering
verslag mee
groepsindeling mee*

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
19 mei 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag
voor 13 mei per mail naar:

Agenda
April
15
18
20
20 t/m 22
22
25 t/m 6 mei
25
26
Mei
9
9

BasisinBeeld@aandebasis.nl
goede vrijdag
2e paasdag
inloopspreekuur CJG
eindtoets gr 8
Koningsspelen
Meivakantie
studiedag team
studiedag team

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:

gouden weken
luizencontrole

@MontAandeBasis

