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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

Lente
Nu de lente in aantocht is gaan wij werken rondom dit 
thema. Eerst hebben we volgende week nog de week 
van de ‘Lentekriebels’. 

Met het thema lente gaan we het hebben over wat er 
buiten verandert, wat groeit en bloeit er allemaal? En 
welke dieren worden er op de boerderij geboren?

Grote Rekendag
Op woensdag 25 maart hebben we ‘De Grote Reken- 
dag’ omdat er veel leuke en interessante activitei-
ten zijn voor de onderbouw maken wij er ‘een grote 
rekenweek’ van en zullen we elke dag extra aandacht 
besteden aan rekenen. 

Letter van de week
De letter van de week is de letter: 
J van jas. De kinderen mogen iets 
meenemen voor op de lettertafel

Nieuw thema: Bouwen en constructies
We zijn begonnen met een nieuw thema: bouwen 
en constructie. We gaan samen kijken hoe een huis 
gebouwd wordt, welke beroepen daarbij betrokken 
zijn en welke materialen nodig zijn. We richten ons 
ook speciaal op wat voor constructies het sterkst zijn 
en hoe deze werken. Het zou superleuk zijn als we een 
spreker uit de bouw kunnen vinden, die over zijn werk 
wil vertellen aan de middenbouwgroepen. Dus bent u 
timmerman, metselaar of werkt u in de bouw, vertel 
het dan aan de groepsleerkracht. Wij zouden het super 
interessant vinden!
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Week van de lentekriebels
Vanaf 16 maart a.s. staat de school weer in het teken 
van de lentekriebels. In deze week hebben we het in 
de klas over vriendschappen, relaties, waar komt een 
kindje vandaan, maar ook over weerbaarheid. Nee 
durven zeggen en weten waar je grenzen liggen. Wilt u 
meer weten over de precieze lessen in de middenbouw 
van dit jaar, praat dan even met de leerkracht.

Grote Rekendag
25 maart a.s. is weer de Grote Rekendag. We zijn deze 
woensdag de hele dag bezig met rekenen. Het gaat 
deze keer over de getallenfabriek. Goochelen met getal-
len, uitdagende sommen op een superleuke manier. 
Getallen de fabriek in... antwoorden komen er weer uit. 
Het is altijd zo’n dag dat alle kinderen rekenen opeens 
heel leuk vinden. 

Uit de bovenbouw
Verkeersexamen
In een eerdere Basis in Beeld hebben we u geïnfor-
meerd over de gang van zaken tijdens het verkeers- 
examen van groep 7. Ondertussen hebben de kinderen 
de route voor het praktische deel van het verkeersexa-
men ontvangen en kunnen ze beginnen met oefenen. 
Doe dit echt, want we merken dat kinderen die van 
tevoren de route niet verkennen daar erg zenuwachtig 
van worden met als gevolg, dat ze niet fijn van start 
gaan. Dinsdag 24 maart worden de fietsen gecon-
troleerd.

Ondertussen zijn ook de data van het schriftelijk en 
praktisch examen bekend: 

Dinsdag 14 april 
Schriftelijk verkeersexamen

Dinsdag 21 april 
Praktisch verkeersexamen

Hulp gevraagd!
Voor het verkeersexamen zijn we op zoek naar:

 Mensen die mee willen fietsen van en naar het 
startpunt van het verkeersexamen  
(dinsdagochtend 21 april van ±9.00-10.45 uur).

 Controleurs (2). Als deelnemende school moeten wij 
namelijk 1 controlepost bemensen  
(dinsdagochtend 21 april van ±8.30-12.00 uur).

Mocht u tijd hebben om ons te helpen, dan kunt u een 
mailtje sturen aan: m.sierkstra@aandebasis.nl of u kunt 
het doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Alvast 
bedankt!

Gynmles Capoeira
Tijdens de gymlessen op de maandag gaat de boven-
bouw kennis maken met het sport Capoeira. Wij krijgen 
drie workshops over deze sport. 

Capoeira is een Braziliaanse gevechtskunst met een 
Afrikaanse oorsprong. Deze vechtkunst combineert 
vechttechnieken met acrobatische moves, muziek en 
danselementen. Capoeira wordt beoefend als een ‘spel’ 
waarbij 2 capoeiristas elkaar in de RODA (kring) middels 
aanval en verdediging te slim af proberen te zijn. We 
zijn benieuwd!

Kosmisch thema Ottomanen
Na de voorjaarsvakantie zijn we in de bovenbouw 
gestart met het thema Ottomanen. We maken een duik 
in de geschiedenis en leren hoe het Ottomaanse rijk is 
ontstaan. We besteden aandacht aan de sprookjes van 
1001 nacht, we zoomen in op het geloof en kijken naar 
het klimaat. Daarnaast besteden we aandacht aan de 
tulp, want deze komt oorspronkelijk uit het Ottomaanse 
Rijk. Al met al genoeg te leren dus!

Uit de kangoeroegroepen
Nieuwe projecten
10 maart zijn we gestart met nieuwe projecten. Zowel 
Kangoeroegroepen 4/5 als 5/6 werken aan een tech-
niek-ontwerpproject “Spring in het veld”. De opdracht is 
dat ze zelf met kosteloos materiaal een springend dier 
ontwerpen dat vanaf een startlijn precies in een vak van 
1 x 1 meter terechtkomt. Dat vak ligt weer een meter 
van de startlijn. Groep 7/8 begint met een ontwerp-
project rondom inrichting van een nieuw gebied in het 
Binnenveld: de Binnenveldse Hooilanden. In dit project 
gaan ze ook zelf nadenken over de belangen van natuur, 
landbouw en recreatie en hoe deze samen kunnen gaan 
in een gebied. We hebben een spreker uitgenodigd die 
daadwerkelijk betrokken is bij het traject van inrichting 
van het gebied. We hopen ook nog een excursie te kun-
nen maken in het gebied. 

Leerlingexperts krijgen certificaat
De afgelopen maanden zijn in de school 15 leerling-
experts opgeleid in het omgaan met ICT materialen / 
robotjes. Ze zijn allemaal bekwaam om de Beebot uit 
te leggen en groepjes leerlingen daarmee te begelei-
den. Daarnaast hebben ze ook een eigen specialisme: 
de coderups. cubetto, codey rocky, mbot of de app 
Greenscreen of Minimoviemaker. Ze kunnen leerlingen 
ondersteunen die het ook willen leren en zijn vraagbaak 
voor leerkrachten als dat nodig is. Daarvoor hebben 
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Lotte en Anna een speciaal certificaat ontworpen dat 
ondertekend door René deze week aan de leerlingen is 
aangeboden.

ICT inloopmoment
Ook dit jaar gaan we weer verder met de ICT materia-
len/Robotjes. Diverse materialen komen binnenkort in 
de groepen zelf te staan of worden weer middels work-
shops aangeboden. Denk aan de Beebot en coderups in 
de onderbouw, de Mbot en Codey Rocky in de midden-
bouw en Cubetto en Codey Rocky in de bovenbouw. 
Daarnaast krijgen deze en nieuwe materialen ook een 
plekje in de creatieve middagen van de middenbouw. 
De bovenbouw kan sinds deze week gebruik maken van 
een ICT inloopmoment, waarop ze een half uur zelf aan 
de slag kunnen in de ruimte van de Kangoeroegroep. 
We hopen u snel te kunnen berichten over de gevor-
derden ICT workshop met Lego Mindstorms onder 
leiding van Bastian Schilderink.

De Grote Rekendag 2020
Op woensdag 25 maart neemt Aan de Basis deel aan 
de landelijke Grote Rekendag. Het onderwerp van dit 
jaar is: “De getallenfabriek” 

Op deze Grote Rekendag:
 gaan we op zoek naar de getallen om ons heen;
 pakken we de getallen op en gaan we er mee 

spelen;
 verbazen we ons erover hoe het zou zijn als er hele-

maal geen getallen waren;
 kijken we naar (soms heel bijzondere) relaties tus-

sen getallen;
 gaan we getallen maken.

Van 8.45 - 9.00 uur zal op het schoolplein de geza-
menlijke opening plaatsvinden, waarmee we de Grote 
Rekendag officieel openen. Wij nodigen u van harte uit 
om te komen kijken! 

We willen u als ouder wel vriendelijk vragen zich achter 
de groepen op te stellen en niet tussen de kinderen in 
te gaan staan?! Alvast bedankt!

Na de opening gaan de kinderen in de klas aan de 
slag met allerlei rekenactiviteiten binnen het thema. 
De midden- en bovenbouw werken deze dag aan het 
thema, maar de onderbouw spreidt de rekenactivitei-
ten uit over een week. 

In de Basis in Beeld van 9 april kunt u een verslag van 
het verloop van de Grote Rekendag lezen. 

Zwemkampioenschappen  
een feestje!
Aan de Basis maakte van de zwemkampioenschap-
pen een eigen feestje, want maar liefst 4 volle teams 
hadden zich ingeschreven. Dat was het hoogste aantal 
teams van alle scholen! Janneke en Maud hadden met 
hun rondje langs de klassen blijkbaar veel kinderen 
aangestoken met het zwemvirus. En gezwommen heb-
ben ze, de jongens en meiden. Aan de Basis behaalde 
een tweede plaats. Kyano, Kai, Ryan, Kaitlyn, Stan, Finn 
en Janneke mochten hun beker ophalen. De andere 
Aan de Basis teams zaten hun op de hielen, want ook 
een 4e en 5e plaats werd behaald. Patrick was onze 
snelste zwemmer, maar iedereen zette duidelijk zijn 
beste zwembeentje voor. Een super resultaat, maar we 
zijn vooral trots op het plezier dat ze hebben gehad en 
hoe de ouders èn de kinderen elkaar onderling aan-
moedigden.

Korfbaltoernooi 2020 …  
Gooi ‘m erin!
Zou jij er lol in hebben om mee te doen aan het school-
korfbaltoernooi? Alle basisscholen mogen meedoen, 
wij dus ook! Dit toernooi is een mooie manier om te 
ontdekken of deze sport wat voor je is. Of als je al kunt 
korfballen, je team wat extra punten te laten scoren. 
Samenwerken, daar gaat het om. Het toernooi wordt 



georganiseerd door korfbalvereniging SKF op sport-
park De Groene Velden. Groep 1 en 2 kunnen korfbal-
spelletjes doen op woensdagmiddag 13 mei. 

Groep 3 t/m 6 mogen woensdagmiddag 13 mei het 
veld op in teams van 2 meisjes en 2 jongens.

Groep 7/8  gaan ook in teams van 2 meisjes en 2 jon-
gens, maar dan op donderdag 14 mei. 

Aanmelden kan nu al, maar de uiterste datum van aan-
melding is vrijdag 3 april! Gewoon doen, want dan ben 
je verzekerd van een sportief middagje. Stuur een mail 
met je naam en groep naar: sportisleuk@aandebasis.nl 

Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben we per 
team een coach/begeleider nodig. Dus maak er gelijk 
een ouder-(klein)kind dagje van en meld jezelf ook aan!

(lees ook de brief over het aanmelden voor het korfbal-
toernooi in de bijlage bij deze Basis in Beeld)

Willy Nagtegaal, ouder 
Tilly Naber, leerkracht

Schoolplein
Tijdens de voorjaarsvakantie heeft RosaNovum hard 
gewerkt aan het vervolg van de realisatie van ons nieu-
we schoolplein. Ook afgelopen week moesten er nog 
een aantal werkzaamheden afgerond worden, maar het 
resultaat mag er zijn!

Op woensdag 18 maart a.s. (tijdens de Nationale 
Boomfeestdag) wordt de beplanting aangebracht en dat 
betekent dat het schoolplein klaar is.

Over de officiële opening van het schoolplein ontvangt 
u nog een bericht. Hieronder alvast een paar impressie-
foto’s van hoe het schoolplein er nu uitziet.

Week van de lentekriebels
De week van de Lentekriebels is een nationale project- 
week voor het basisonderwijs. Dit jaar begint deze 
week op maandag 16 maart.  

In deze week zullen de kinderen elke dag één les krijgen 
over relationele en seksuele ontwikkeling. Er zijn lessen 
voor verschillende leeftijden: groep 1/2, groep 3/4, 
groep 5/6 en groep 7/8. Het team heeft ervoor gekozen 
om de lessen groep 5/6 te gebruiken in de bovenbouw 
en niet die van groep 7/8. 

We maken hierbij gebruik van de hiervoor bestemde 
digitale lesmethode ‘Kriebels in je buik’.

Als school zijn wij verplicht om les te geven over dit 
onderwerp. Het is een onderdeel van de kerndoelen. 
We hebben kritisch naar de lessen gekeken en als 
school de grens bepaald. Wij vinden dat niet alles over 
dit onderwerp op school besproken moet worden. Wij 
snappen dat u als ouder sommige onderwerpen liever 
zelf met uw kind bespreekt, op het tijdstip dat u pas-
send vindt voor uw kind. 

Onderaan dit artikel vindt u 10 gouden tips om te 
praten met uw kind over relaties en seksualiteit. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
van de Week van de Lentekriebels (www.weekvande-
lentekriebels.nl). Naast informatie over dit onderwerp 
staan er ook voorbeelden op van lessen die wij op 
school gaan geven. 

Gouden tips om te praten met je kind over relaties 
en seksualiteit. 

1. Je bent zelf het voorbeeld. De manier waarop  
ouders met elkaar en anderen omgaan, hoe zij zich 
gedragen, ruzie maken en problemen oplossen 
is een voorbeeld voor kinderen hoe mensen zich 
horen te gedragen. 

2. Je hoeft niet alles te weten. Natuurlijk is het niet erg 
als je ergens geen antwoord op weet. Vertel je kind 
dat je het antwoord op zult zoeken en kom er later 
op terug. 

3. Gebruik bijvoorbeeld een krantenbericht of een tv-
programma als aanleiding voor een gesprek. Ik lees 
hier net dat… Wat vind jij daarvan? 

4. Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft 
aan te kijken. Voor kinderen is het gemakkelijker 
om over een gevoelig onderwerp te praten als ze 
jou niet direct hoeven aan te kijken. Je kunt bijvoor-
beeld een gesprek beginnen tijdens de afwas, het 
autowassen of in de auto. 

http://www.weekvandelentekriebels.nl
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5. Gebruik boeken, brochures en plaatjes. Je kunt 
boeken, brochures en plaatjes gebruiken ter onder-
steuning van je verhaal.

6. Moedig je kinderen aan een eigen mening te vor-
men. Als kinderen vragen naar jouw mening, vertel 
die dan, maar leg ook uit dat andere mensen een 
andere mening kunnen hebben. 

7. Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een 
beetje zelfstandigheid en privacy. Maak er bijvoor-
beeld geen probleem van als je kind vindt dat je eerst 
moet kloppen voordat je zijn kamer binnenkomt. 

8. Gebruik humor. Bij het praten over relaties en sek-
sualiteit mag je best een beetje humor gebruiken. 
Humor kan een eventuele spanning doen afnemen. 

9. Probeer op de hoogte te blijven van waar je kind 
naar kijkt op tv en internet. Je kunt hiernaar vragen 
en af en toe eens meekijken. Stel je kind vragen 
over wat het ziet en keur niet alles af. 

10. Laat merken dat je om je kind geeft. Zeg of laat 
regelmatig merken dat je van je kind houdt.

Open Dagen
Tijdens de Open Dag op zaterdag 7 maart en de Lande-
lijke Montessori dag op 11 maart hebben geïnteres-
seerde ouders kennis kunnen maken met ons Montes-
sori Kind Centrum.

Ook Dreamzzz (de kinderopvang waarmee wij per 1 mei 
2020 gaan samenwerken) was aanwezig om ouders van 
de benodigde informatie te voorzien.

Het waren gezellige ochtenden en wij danken het team, 
de ouders en vooral de kinderen die deze ochtenden 
tot een succes hebben gemaakt.

Opening Natuurspeeltuin
Drie jaar geleden zijn een aantal ouders van onze 
school (Olga Nellestijn-Bosch, Cristel Smelt en Jolanda 
du Crocq) gestart met de realisatie van een Natuur-
speeltuin in de wijk Zuid Engelenburg. Met steun van 
diverse sponsors en Ronald Vrijenhoef is het hen gelukt 
om een mooie speeltuin te realiseren.

Nieuwgierig geworden? U bent van harte welkom  
tijdens de feestelijke opening op zaterdag 4 april a.s. 
van 11.00 tot 13.00 uur.

Spreekuur CJG op school
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek 
waar ouders en jongeren dagelijks terecht kunnen met 
allerlei vragen over opgroeien en opvoeden.

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur op 
onze school. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats 
op woensdag 25 maart a.s. van 08.30-09.30 uur.

Locatie: dependance, naast ib-kamer  

Welkom
Welkom in de groep van juf Tily 
Vincenzo

Wij wensen je heel veel plezier bij ons op school!
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Nya
Elise

Lauren

Rosa
Romaissa
Kommer

Bran
Omar
Yade

Joep

Yasmin
Doran

Eva
Sayfeddine

Mohamed
Joesra

Lyanne
Yuna
Rosa

Noëlle
Mayssae

Yasir

Zoë
Senna
David

Finn
Suhaeb

Sami

Agenda
Maart
16 t/m 20  Week van de Lentekriebels
25 grote rekendag
25 inloopspreekuur CJG
26 Basis in Beeld

April
3 leerlingpanel
3 ouderpanel
3 open podium MB
9 Basis in Beeld
9 lentelunch
9 MR vergadering*
10 goede vrijdag
13 2e paasdag
14 verkeersexamen schriftelijk*
15 t/m 17 eindtoets gr 8
21 verkeersexamen praktisch*
22 inloopspreekuur CJG
23 Basis in Beeld
17 Koningsspelen*
27 t/m 8 mei  Meivakantie

Mei
11 gouden weken
11 luizencontrole
13 oudervergadering
13  schoolkorfbaltoernooi gr. 1-6*
14 schoolkorfbaltoernooi gr. 7-8

Er zijn een aantal data gewijzigd ten opzichte van het 
voorlopige activiteiten overzicht. Deze data zijn gemar-
keerd met een *

De agenda kunt u ook terugvinden op onze website 
www.aandebasis.nl

René
Brenda  

(administratie)
Richard & Marjolein  

(overblijf)

http://www.aandebasis.nl 


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  
26 maart. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 20 maart 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

http://www.opdemillimeter.nl
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