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Nationale Voorleesdagen
Gisteren mochten de ouders gezellig met hun kind 
op schoot luisteren naar een verhaaltje van de juf. 
Leuk om te zien dat er zoveel ouders aanwezig 
waren. Dat was vast al een hele tijd geleden dat 
jullie zelf werden voorgelezen papa & mama! 

Wisten jullie dat de bibliotheek in Veenendaal t/m 
4 februari a.s. een speurtocht op de jeugdafdeling 
organiseert speciaal voor de nationale 
voorleesdagen? Leuk om te doen en zo kunnen 
jullie gelijk weer wat nieuwe boeken meenemen 😊.

https://www.bibliotheekveenendaal.nl/
Agenda/2023/speurtocht-bad.html 

Thema dino's
Afgelopen maandag zijn we gestart met het 
thema dinosaurussen. Leuk om te merken 
hoeveel interesse dit wekt bij alle kinderen. Alle 
nieuwe werkjes worden enthousiast verkend en 
tijdens de kring wordt er aandachtig geluisterd 
naar alle verhalen. 

Raakt jullie kind niet uitgepraat over 
dinosaurussen? Bezoek dan eens een van de 
volgende musea:

https://dinoexperiencepark.nl/dinosaurus-
museum/
https://www.oertijdmuseum.nl/ 
https://familieparken-tenaxx.nl/ 

Onderbouw

https://www.bibliotheekveenendaal.nl/Agenda/2023/speurtocht-bad.html


Middenbouw
Theater
Op dinsdagmiddag 7 februari a.s. gaat de middenbouw naar een 
voorstelling in theater Lampegiet. De voorstelling heet ‘Behoorlijk Boos’. 
De voorstelling is gebaseerd op de verhalen uit het boek ‘Is er dan 
niemand boos?’ van Toon Tellegen. De kinderen gaan lopend naar het 
theater, samen met de juf en hulpouders. De voorstelling duurt ongeveer 
50 minuten. Om 14.30 uur zijn de kinderen weer terug op school.
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Bovenbouw
Ottomanen 
In de bovenbouw zijn we gestart met het 
thema Ottomanen. Wist je bijvoorbeeld wat 
het verhaal is achter de sprookjes van 1000 en 
1 nacht? De kinderen kunnen het je vertellen!
In de klas liggen verschillende verhalen over 
bijvoorbeeld Aladin, Nasreddin Hodja en 
Sinbad. Deze kunnen de kinderen lezen en er 
een mooie verwerking over maken. 

Watersnoodramp
Afgelopen woensdag 1 februari was het 70 
jaar geleden dat de Watersnoodramp in ons 
land plaatsvond. In de bovenbouw hebben 
we hier aandacht aan besteed. We hebben in 
de klassen zowaar een krant uit 1953, waarin 
we kunnen lezen hoe de ramp verlopen is. 
Ook hebben we informatiekaarten waarop 
staat waar de ramp heeft plaatsgevonden. 
Want niet alleen Nederland heeft te maken 
gehad met overstromingen. Uiteraard staan 
we stil bij het ontstaan van de Deltawerken. 

100 van… 
De kinderen hebben afgelopen week het 2e 
deel van de 100 van… meegekregen. De 
kinderen uit groep 6 gaan aan de slag met 
2/3 deel van de 100 plaatsen, provincies en 

wateren. De kinderen uit groep 7 leren alle 
100 van Europa en de kinderen van groep 8 
gaan aan de slag met de wereld. In week 13 
wordt de topografie getoetst.

Aanmelden VO
De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen 
van groep 8 hebben afgelopen week al een 
herinnering ontvangen over het aanmelden 
voor het voortgezet onderwijs. 
Hierbij de informatie nog een keer op een 
rijtje:  

VO-school in Veenendaal 
Als jullie kiezen voor een middelbare school 
in Veenendaal worden kinderen aangemeld 
via www.veensvo.nl. De digitale aanmelding 
staat open tussen 6 februari en 26 februari 
2023. Het moment van aanmelden binnen 
dit tijdvenster heeft geen invloed op de 
toelating. 

VO-school in Ede 
Als jullie kiezen voor een middelbare school in 
Ede dient de aanmelding dit jaar ook digitaal 
te gebeuren via www.vo-ede.nl. Kinderen 
kunnen worden aangemeld tussen 15 
februari en 15 maart 2023. Het moment van 
aanmelden binnen dit tijdvenster heeft geen 
invloed op de toelating. 
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Overig
Schoolvoetbaltoernooi 
(bovenbouw)
In maart wordt begonnen met de eerste 
trainingen en wedstrijden. 
De halve finales zijn in april. De finales worden 
gespeeld op Koningsdag, donderdag 27 april 
2023. 

Alle wedstrijden worden gespeeld op de 
voetbalvelden van v.v. VRC op sportpark 
Spitsbergen aan de Spitsbergenweg 52.

De uitnodiging is inmiddels via een aparte 
mail verzonden. Mocht je je nog aan willen 
melden, dan kan dit uiterlijk vandaag nog via 
sportisleuk@aandebasis.nl.

Schoolzwem- 
kampioenschappen 2023 
(midden- en bovenbouw)
Afgelopen maandag hebben we 
de uitnodiging verzonden voor de 
schoolzwemkampioenschappen op 10 februari 
a.s. van 18.00 tot 20.00 uur in zwembad de 
Vallei in Veenendaal. Aanmelden kan nog t/m 
vandaag via sportisleuk@aandebasis.nl.

Schoolschaken
Het schoolschaaktoernooi van zaterdag 21 
januari jl. was een groot succes.
Maar liefst 16 kinderen deden mee namens 
onze school! We zijn op de vierde plaats 
geëindigd en dat is heel knap!
We moesten regelmatig tegen hele grote 
kinderen spelen. Als je de partij had 
gewonnen, dan moest je tegen andere 
kinderen spelen die ook een partij hadden 
gewonnen. De verliezers moesten tegen 
elkaar spelen. Zo speelde je gedurende de 
dag steeds vaker tegen meer gelijkwaardige 
spelers.
Bedankt voor het meedoen: Jonathan, Doran, 

Adam, Sven, Didiér, Prins, Daan-Douwe, Jens, 
Nathan, Ruben, Zaid, Mousa, Damin, Anbar, 
Malley en Damian.

Studiedag team
Aanstaande maandag 6 februari zijn de 
kinderen vrij i.v.m. de studiedag van het team.

Stadsdichter
In de Rijnpost van 18 januari 2023 staat 
een gedicht van het Stadsdichtersgilde 
Veenendaal, Wilco van Doorn.

Personeel
Het lerarentekort wordt ook in onze regio 
steeds zichtbaarder. In de afgelopen periode 
heb je dat kunnen merken doordat we niet 
makkelijk kunnen vervangen, meer KEK 
dagen inzetten en helaas ook af en toe 
moeten besluiten je te vragen kinderen thuis 
op te vangen. Naast het blijven werven is 
zijinstroom ook een van de oplossingen. 
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Mensen die vanuit een andere branche graag 
het onderwijs willen instromen en die we in 
het onderwijs in samenwerking met de PABO 
opleiden. We kennen hierin eigenlijk twee 
type trajecten. Het ene traject is naast het 
volgen van de PABO en stage op andere 
scholen ook werken als onderwijsassistent. 
Zo’n opleiding duurt 4 jaar. Kevin, onze 
onderwijsassistent, volgt dit traject. Hij werkt 
drie dagen bij ons als onderwijsassistent, gaat 
één dag naar de PABO en heeft één stagedag 
op een andere school.

Het andere traject is, als het ware, werken 
en leren tegelijk. Je start met de PABO 
en je werkt tevens in een vaste groep. 
Dit traject kan alleen als je een HBO-
achtergrond hebt. Hiervoor start je met een 
geschiktheidsonderzoek dat je positief moet 
afsluiten. Dit onderzoek omvat de wiscat 
(rekentoets), proeflessen (beschreven in een 
portfolio) en afsluitend een assessment.
Binnenkort start Harmke Smit bij ons met het 

geschiktheidsonderzoek en wanneer zij dit 
goed afsluit zal zij in september beginnen 
met de PABO en tegelijkertijd in een van onze 
groepen gaan werken. Zij zal dan samen met 
de vaste groepsleerkracht werken, waarbij de 
groepsleerkracht tevens zorg draagt voor de 
praktijkopleiding. Door het opdoen van de 
ervaring en het volgen van de PABO zal de 
begeleiding steeds wat minder worden. In 
het algemeen zal dit een half jaar tot een jaar 
intensiever zijn. In de komende weken gaan 
we kijken in welke groep Harmke na de zomer 
zal starten.

Om Harmke al een goede start te geven zal 
zij begin maart starten als onderwijsassistent. 
Zij zal op die manier al ervaring op te doen en 
wij hebben weer extra handen in de groepen 
erbij.
 
We wensen Harmke alvast heel veel succes. In 
een van de volgende Basis in Beeld zal zij zich 
voorstellen.
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Agenda
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Maart
6 maart     Gouden weken
6 maart     Luizencontrole
7 maart     Creatieve middagen MB
8 maart     Landelijke Montessoridag
14 maart     Creatieve middagen MB
16 maart     📚 Basis in Beeld 
18 maart     Open dag
20 t/m 24 maart    Week van de Lentekriebels
28 maart     Verkeersexamen schriftelijk
29 maart     Grote reken dag
29 maart     Inloopspreekuur CJG
30 maart     📚 Basis in Beeld

Februari
2 februari     📚 Basis in Beeld
6 februari     Studiedag team
6 februari     Kinderen vrij
9 februari     Verslag mee
16 februari     📚 Basis in Beeld
16 februari     Verslagbespreking 1
21 februari     Verslagbespreking 2
22 februari     Inloopspreekuur CJG
22 februari     Studiemiddag team
27 t/m 3 maart    Voorjaarsvakantie

April
6 april     Studiedag team
6 april     Kinderen vrij
7 april     Goede vrijdag
10 april     2e paasdag
18 t/m 20 april    Eindtoets gr 8
20 april     📚 Basis in Beeld 



14 april     Koningsspelen** 
26 april     Inloopspreekuur CJG
26 april     Open podium OB
27 april        Koningsdag
27 april t/m 5 mei   Meivakantie 

** De Koningsspelen zijn verplaatst van 21 april naar 14 april a.s. in 
verband met het Suikerfeest.

Verjaardagen
Onderbouw
Tishana
Fenna

Ace
Shay

Damiën, 
Louise

Bilal
Vince

Overig
Roos (OA)
Marjolein (BB)

Richard (overblijf)
Bianca (OA)

Middenbouw
Inga
Luuk
Kiki
Vincenzo

Nathan
Max
Bo
Lorenzo

Natali
Insaf
Vlinder
Kenza

Sue
Shaili
Emily

Bovenbouw
Olivia
Izzy
Bodhi
Mohamed

Hamza
Poppy
Meike
Alina

Hidde
Tycho
Inaya
Artin

Emran
Amin
Pippa
Mette
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Colofon

Blijf op de hoogte

Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van Montessori kindcentrum Aan 
de Basis te Veenendaal (opmaak Bureau Coen). De volgende Basis in Beeld 
verschijnt op 16 februari 2023.

Kopij voor Basis in Beeld graag voor 10 februari 2023 per mail naar:
 BasisinBeeld@aandebasis.nl

Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis in Beeld kun je 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 ook verder te vinden op Instagram:
 @aandebasis
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