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M O N T E S S O R I  K I N D  C E N T R U M

Basis Beeldin

Informatieavond
Vorige week dinsdag was de jaarlijkse informatieavond 
voor de onderbouw. Dit keer in een nieuw jasje, in een 
ander lokaal met stoelen op 1,5 meter afstand. Het was 
een fijne avond waarin we de school, de leerkracht en 
ouders beter hebben leren kennen.

Alternatieve logeerbeer (Flip)
Door corona blijft Flip de beer liever thuis. Veel kinde-
ren vinden dit erg jammer en daarom hebben wij een 
alternatief idee bedacht! Vanaf vrijdag 2 oktober krijgt 
één van de kinderen een kaartje mee waarop staat dat 
hij/zij aan de beurt is voor Flip de beer. Thuis mogen 
de kinderen zelf een Flip (een knuffel) kiezen die zij dat 
weekend in het zonnetje zetten. Normaal gesproken 
wordt er dan een verslag in het boekje geschreven en 
mag het kind na het weekend hierover vertellen. Omdat 
het boekje ook niet mee gaat vragen wij u het verslag 
(eventueel met foto’s) te mailen naar de desbetreffen-
de leerkracht. Zo komt Flip toch nog een keer langs.

 

Onze mailadressen zijn:

 e.vanveldhuisen@aandebasis.nl

 t.naber@aandebasis.nl 

 k.vdkraats@aandebasis.nl

Afsluiting gouden weken en het thema Annie M. G. 
Schmidt
Ter afsluiting van de gouden weken gaan de onder-
bouwgroepen op vrijdag 2 oktober voor elkaar optre-
den. Hierbij zetten zij de liedjes en versjes van Annie M. 
G. Schmidt centraal! Ook kunnen we zo al een beetje 
oefenen voor het open podium!
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Herfstwandeling
Donderdag 15 oktober vindt de herfstwandeling plaats. 
Tijdens deze wandeling volgen wij in groepjes een route 
van paddenstoelen door Kwintelooijen heen. Al deze 
paddenstoelen bevatten een opdracht. Hopelijk kunnen 
we wat mooie herfstschatten vinden samen!

Voor die dag zoeken wij hulpouders die een groepje 
in het bos begeleiden en een aantal ouders die in de 
ochtend willen meehelpen om de route uit te zetten. 
Heeft u interesse dan kunt u dit aangeven bij de des-
betreffende leerkracht of de klassenouders.

Uit de middenbouw
Woensdag 30 september tot en met vrijdag 9 oktober 
is het kinderenboekenweek. Het thema is … en toen? 
We gaan terug in de tijd door het lezen van boeken. 
Naast het lezen van allerlei boeken over de geschiede-
nis bekijken we ook de boeken van Annie M.G. Schmidt 
op veranderd taalgebruik en rolbevestiging.

In de bibliotheek aan het Kees Stipplein ben je woens-
dagmiddag 30 september welkom om een green screen 
ansichtkaart te maken. Je waant je in het verleden. Het 
is een heuse tijdreis.

Leuke tip voor in de herfstvakantie!
Vanaf de zomervakantie zijn we druk met de verhalen 
van Annie M.G. Schmidt. De illustrator van deze boeken 
is Fiep Westendorp. Zij is in Zaltbommel geboren en 
zat er ook op school. Ze is hier blijven wonen tot ze 
naar Amsterdam verhuisde, waar ze nooit meer is 
weggegaan.

In het museum van Stadskasteel Zaltbommel kun je 
kijken hoe Fiep tekende op haar zolderkamertje en als 
je goed kijkt zie je dat zij haar eigen meubeltjes ook 
natekende in de Jip en Janneke verhaaltjes.

Verder kun je veel leuke 
spelletjes doen, op bezoek 
gaan bij Jip en Janneke en 
door het gaatje in de heg 
kruipen, bellen met ouder-
wetse telefoons, rijden (of 
doen alsof) in de rode kraan-
wagen van Pluk en je verkleden  
als Jip en Janneke!

Uit de  
Medezeggenschapsraad
Vanuit de MR willen we u graag op de hoogte brengen 
van alle nieuwe ontwikkelingen. Het nieuwe schooljaar 
is begonnen en onze eerste vergadering zit er inmiddels 
al weer op. Een korte terugblik waarin veel is besproken 
zoals de situatie rondom Corona.

Na het aftreden en bedanken van onze vorige voorzitter 
Paul hebben we de kaarten opnieuw geschud en heb-
ben we ons nieuw toegetreden ouderlid Esmée Schot 
welkom geheten. Daarnaast hebben we een nieuwe 
voorzitter benoemd, genaamd Juri Hertog en was er 
een wisseling van secretaris van Frank naar Roos.  
U allen wellicht bekend.

Het was een informatieve vergadering waarin we elkaar 
hebben kunnen aankijken om de blik weer vooruit te 
richten.

Op de volle agenda staat onder andere het bespreken 
van nieuwe beleidsstukken en nieuwe speerpunten, 
zoals de veiligheid rondom school.

Wilt u actuele of nieuwe zaken bespreken? Heeft u 
ideeën of opmerkingen? We horen dit graag van u!  
U kunt aanschuiven bij een van onze vergaderingen, 
maar zeker ook een mail sturen naar mr@aandebasis.
nl. Wij zien uw berichten tegemoet en denken graag 
met u mee!

Met vriendelijke groet, 
Medezeggenschapsraad Aan de Basis

Schoolfotograaf
Op donderdag 8 oktober en vrijdag 9 oktober 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, en is de hele dag aanwezig.  
U krijgt een inlogcode waarmee u eventueel nabestel-
lingen kunt regelen.
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De afgelopen jaren hebben we na schooltijd ruimte 
gemaakt voor foto’s van broertjes/zusjes die niet op 
school zitten. Dit schooljaar gaat dit niet lukken, i.v.m. 
de coronamaatregelen.

Daarnaast hebben we de keuze gemaakt om ook de 
broertjes/zusjes die bij de kinderopvang en peuter-
groep zitten op dit moment niet op de foto te zetten. 
De medewerkers van Dreamzzz hebben een eigen 
manier waarop ze de kinderen op de foto willen zetten. 
Hierover zullen ze u te zijner tijd inlichten.

Reminder Ouderpanel
In de afgelopen jaren is gebleken dat het ouderpanel 
een absolute meerwaarde heeft voor de school. Daar-
om staan hebben wij weer een aantal bijeenkomsten 
gepland.

De kracht van het ouderpanel is dat we, ouders en 
directeur-bestuurder, in een ongedwongen sfeer al-
lerlei 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. Nieuws-
gierig 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 eerstvolgende ouderpanel is op vrijdagmiddag  
16 oktober a.s. van 14.00 tot 15.00 uur.

Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan administra-
tie@aandebasis.nl. 

Ouderbijdrage 2020-2021
In de eerste week van het schooljaar heeft u vanuit 
ClubCollect een factuur ontvangen om de ouder-
bijdrage te voldoen. Mocht u geen bericht hebben 
ontvangen of naar aanleiding van de factuur nog 
vragen hebben, geef dit dan aan bij Brenda van Beek 
(administratie) via administratie@aandebasis.nl of bel 
naar 0318-540339. Het is ook mogelijk om vanuit uw 
persoonlijke betaalpagina een vraag te stellen via het 
ticketsysteem van ClubCollect.

Manon Vermeer  
(docent muziek)
Zoals jullie weten heb ik afgelopen jaar de muzieklessen 
gegeven op school en ga ik dat ook dit schooljaar weer 
met veel plezier doen! We zijn inmiddels begonnen en 
heb ik de muzieklessen in de afgelopen weken laten 
aansluiten bij het thema Annie M.G. Schmidt. 

Naast de muzieklessen die ik geef op woensdag en 
vrijdag zullen jullie mij ook op donderdag zien. Ik ben 
begonnen aan de pabo en ik loop nu stage in de klas 
van Tilly. Ik sta al een aantal jaren als docent muziek 
voor de klas en dit vind ik zo leuk dat ik besloten heb 
om de pabo te gaan doen. Ik hoop uiteindelijk het vak 
‘leerkracht basis-onderwijs’ en mijn functie als muziek-
docent te kunnen combineren. Ik ben heel blij dat ik de 
stage bij jullie op school kan doen en ik ben ook heel 
blij met de positieve reacties die ik heb gekregen vanuit 
het team, maar ook vanuit de kinderen. Bedankt!

Informatieavond
Woensdag 4 november a.s. organiseren we de jaar-
lijkse informatieavond, speciaal voor “nieuwe ouders”. 
Het kan zijn dat de avond i.v.m. aanvullende corona-
maatregelen niet door gaat. Wanneer u ouders kent 
met een zoon/dochter jonger dan 4 jaar die op zoek 
zijn naar een school, kinderdagverblijf of peutergroep, 
zou het fijn zijn wanneer u ze op deze gelegenheid wilt 
wijzen. 

Heeft u zelf nog nooit zo’n informatieavond bijge-
woond, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.  
De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur  
in de multifunctionele ruimte van Aan de Basis.

Op woensdag 11, 18 en 25 november a.s. zijn er 
inloopochtenden. Tussen 09.00 en 10.00 uur worden 
belangstellenden ontvangen. Vervolgens verzorgen 
achtstegroepers een rondleiding. 
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Extra informatie
Door de coronamaatregelen zien de informatieavond 
en inloopochtenden er iets anders uit dan voorgaande 
jaren.

 De anderhalve meterregel heeft als gevolg dat er in 
de ruimte niet meer dan ongeveer 20 mensen pas-
sen (inclusief de leerkrachten). Wij verzoeken u dan 
ook om niet met z’n tweeën te komen. Wij snap-
pen dat dit voor u teleurstellend kan zijn en ook wij 
vinden dit jammer, maar gezien het beperkt aantal 
plaatsen is het dit jaar helaas niet mogelijk.

 Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te 
ontsmetten met de gel die klaar staat en dan direct 
een plek in de desbetreffende ruimte te zoeken. 

Voorheen was het niet nodig om uzelf aan te melden. 
Dit jaar is het wel van belang dat wij weten hoeveel 
personen er willen komen, zowel tijdens de informatie-
avond als de inloopochtenden. Daarom vragen wij u 
een bericht te sturen naar administratie@aandebasis.nl 
of te bellen naar 0318-540339 om uw aanmelding door 
te geven.

Ontwikkeling van uw kind
Voor de zomervakantie heeft u het verslag over uw 
zoon/dochter gekregen. Hierin vertelt de leerkracht 
van uw dochter/zoon over wat hen is opgevallen in de 
persoonlijke ontwikkeling van uw kind, de ontwikkeling 
op het gebied van lezen, taal en rekenen en overige 
ontwikkelpunten. En uiteraard hoe het thuisonderwijs 
is geweest voor uw kind.

Amal

 

Juf Elvy 
Juf Helma

Jens
Kasper

Fiene
Benthe

Feline
Lilly
Iris

Resa
Guusje

Sophie
Daley

Ilaij
Redwan

Juf Annelies

Samira  
(overblijf)

Naast observatie en het bijhouden van de ontwikkeling 
van kinderen, worden tweemaal per jaar ook de Cito-
leerlingvolgsysteem-toetsen afgenomen. Deze toetsen 
geven de leerkracht een aanvullend beeld over de 
ontwikkeling op het gebied van lezen, taal en rekenen. 

We hebben ervoor ge-
kozen om in juni, toen 
de kinderen weer net 
op school waren na de 
coronaperiode van  
thuisonderwijs en half 
op school zijn, niet 
direct te toetsen. We 
zullen nu van eind 
september tot half  
oktober op enkele 
gebieden, spelling  
en rekenen, een toets 
afnemen. Dit om goed te kunnen analyseren wat de 
kinderen nog moeilijk vinden en al goed beheersen op 
deze gebieden.

In januari nemen we weer alle gebruikelijke Citotoetsen 
af en dan ontvangt u het overzicht van deze gegevens 
weer van de leerkracht. 

Freya 
Imran

Juliètt Gean

mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=


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  
15 oktober. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 9 oktober per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

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

Agenda
Oktober
30 sept t/m 11 Kinderboekenweek
1 Basis in Beeld
5 toetsweek 1 (BB)
8 t/m 9 schoolfotograaf
12 toetsweek 2 (BB)
15 Basis in Beeld
15 herfstwandeling
15  open podium MB
16 leerlingpanel
16 ouderpanel
16 open podium OB
19 t/m 23  herfstvakantie
26 gouden weken
26 luizencontrole
29 inloopspreekuur CJG
29  MR

November 
4 infoavond nieuwe ouders
4 studiemiddag team
5 Basis in Beeld 
6 open podium OB (met ouders)
11 inloopochtend
17 creatieve middag MB
18 inloopochtend
19 Basis in Beeld 
20 open podium MB (met ouders)
24 creatieve middag MB
25 inloopochtend
26 MR
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