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Vandaag zijn alle kinderen uit de onderbouw naar het 
bos geweest voor de jaarlijkse herfstwandeling. In 
kleine groepjes onder begeleiding van een enthousiaste 
vader, moeder, opa of oma hebben ze een wandeling 
gemaakt door het bos van Kwintelooijen. Daar stonden 
houten paddenstoelen met elk een opdracht voor de 
kleuters om te doen. Maak een ketting van herfst-
blaadjes, zoek een spinnenweb en spuit er voorzichtig 
wat water op met de plantenspuit, zing een herfst-
liedje of bekijk de onderkant van de paddenstoel met 
een spiegeltje. We hopen dat het voor iedereen een 
gezellige en leerzame dag was. Alle ouders, opa’s en 
oma’s die geholpen hebben willen we graag nogmaals 
bedanken. 

Deze week stond de letter “w” van wind centraal in 
alle onderbouwklassen. Welke voorwerpen beginnen 
allemaal met de letter “w”? Zo lag en stond er op de 
lettertafel een want, een glaasje met water, watten, iets 
dat wit is en nog veel meer. Wat hebben jullie thuis met 
de letter “w”? 

Volgende week is het herfstvakantie. We wensen ieder-
een veel plezier met alle leuke dingen die jullie gaan 
doen. Lekker het bos in op zoek naar mooi verkleurde 
bladeren, eikels en kastanjes, boeken lenen in de  
bibliotheek en voorlezen, misschien wel op bezoek 
bij opa en oma of...... We horen alle verhalen van de 
kinderen graag weer na de vakantie. 
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Uit de middenbouw
Herfstwandeling
Met alle steeds veranderende coronamaatregelen was 
het even spannend of de herfstwandeling wel kon  
doorgaan. Gelukkig gaf de gemeente uiteindelijk  
akkoord en konden we vandaag met de hele midden-
bouw gaan wandelen in Kwintelooijen. Regenjassen 
aan, kaplaarzen aan, want er was regen voorspeld. Het 
blijft altijd weer mooi om te zien hoe de bladeren van 
kleur veranderen, de bomen hun vruchten (kastanjes, 
eikels, beukennootjes) laten vallen. We hebben ook 
weer heel bijzondere paddenstoelen gezien. Groep 5 
mocht nog op een eigen excursie helaas zonder een  
IVN gids, waardoor ze nog beter naar de natuur gingen 
kijken. Eenmaal op school konden de leerlingen  
natuurlijk al hun gevonden schatten aan de anderen 
laten zien.

Robotonderwijs
Al twee jaar lang laten we midden- en bovenbouwleer-
lingen kennismaken met ICT en robotonderwijs. Dit 
schooljaar is het doel om de leerlingen zelfstandig in de 
klas hieraan te laten werken. We zijn daarom begonnen 
met een korte kennismaking met de Beebot. Daarna is 
in kleine groepjes gewerkt met de Lego Wedo bakken.  
Met deze bakken leren leerlingen een legomodel 
maken dat ze verbinden met de iPad. Daarna program- 
meren ze op de iPad wat ze willen dat de robot gaat 
doen. Het lijkt makkelijker dan het is, komen de leerlin-
gen al snel achter, maar toch... hoe leuk is het als je een 
ventilator met 1 knop steeds harder kunt laten draaien 
of een robotspion kunt laten reageren op beweging. 
Nu dus nog in kleine groepjes met een leerkracht, maar 
later dit jaar gewoon in de klas.

Speurtocht in bibliotheek
De bibliotheek heeft dit jaar wel op een heel bijzon-
dere manier met ons willen meedenken. Zoals bekend 
stonden de Gouden weken in het teken van Annie M.G. 
Schmidt. De bibliotheek had speciaal voor onze school 
een Annie M.G. Schmidt speurtocht georganiseerd. Op 
verschillende maan-
dagmiddagen waren 
onze middenbouw-
leerlingen te gast om 
in groepjes lopend en 
speurend door de  
bibliotheek van alles 
te weten te komen 
over Annie M.G. 
Schmidt en haar 
boeken. 

Kinderboekenweek
En toen.... sloot natuurlijk als thema prima aan bij 
Annie M.G. Schmidt. Haar boeken laten naast leuke 
kinderverhalen ook een mooi beeld zien van de jaren 
60 en 70 in Nederland. Je leest het in Jip en Janneke, 
maar ook in Pluk van de Petteflat kun je duidelijk 
merken dat het een andere tijd is. Welke flat heeft 
nu immers nog een portier? En hoe vaak hebben we 
nog mazelen? Als middenbouw hebben we daarom 
gekozen om de thema’s in elkaar te laten doorlopen. 
In de Kinderboekenweek vinden we het altijd geweldig 
als een leerling een boek mee naar school neemt om 
erover te vertellen in de klas. Maar daarna vinden wij 
dat ook nog leuk. Dus heeft uw kind een boek waar het 
helemaal weg van is? Geef het vooral een keertje mee 
naar school!

Gezond eten en drinken
Een groot compliment voor alle ouders en verzorgers. 
We zien tot onze grote vreugde steeds meer leerlingen 
met groente en fruit voor de kleine pauze en gezond 
beleg voor de grote pauze. Ook voor het drinken 
worden steeds gezondere keuzes gemaakt of gewoon 
een keertje water meegegeven. Wij zijn daar als mid-
denbouw heel blij mee.

Uit de bovenbouw
Mixer met spierkracht (geschreven door Stan)
Iedere donderdag gaan we naar een plusgroepje. Senna 
en ik hebben gekozen voor het onderwerp: techniek. In 
het boekje stond een opdracht dat we een voorwerp 
uit de keuken na 
gingen maken op 
spierkracht. We 
kozen voor: de 
mixer. We gingen op 
zoek naar materiaal. 
We gingen kijken bij 
de techniekkasten. 



Bij de bovenbouw vonden 
we lego technic. Daarna 
gingen we naar het kook- 
eiland voor de staven van 
de mixer. Toen we dat had-
den, gingen we weer terug  
naar het minischooltje.  
Al snel had ik een plan.  
We voerden het samen 
uit. Uiteindelijk is het ons 
gelukt.    

Test met de hefbomen (geschreven door Senna)
In de schuur gingen wij op zoek naar spullen die we 
konden gebruiken voor ons proefje met hefbomen. 
We hadden spullen nodig voor de wip. Eerst gingen we 
naar de schuur om een wip te zoeken. Maar in plaats 
daarvan vonden we banden om op de wip te zetten.

Daarna gingen we naar de speelzaal om een wip te 
zoeken. We vonden een wip en namen hem mee naar 
buiten. Als steunpunt gebruikten we pionnen. Op 
de foto zie je ons experiment en hoe we dat hebben 
gedaan. Het ging over evenwicht vinden en wat er 
gebeurt als je de banden verschuift.

Uit de kangoeroegroepen
Kruip in de huid van...
Groep 5 is inmiddels al aardig in de huid van de ver-
schillende dieren gekropen om zo de meest optimale 
leefomgeving te ontwerpen. We hebben een wolven-
groepje, een drietal hertenduo’s en een poemagroepje. 
Het laatste groepje had het lastig, want er bleek zowel 
in boeken als op internet maar weinig over de poema 
te vinden. Maar toch... het is ze al heel aardig gelukt. 

Nu weten alle leerlingen zoveel, dat ze daadwerkelijk 
de meest optimale leefomgeving kunnen gaan ontwer-
pen. Het is de bedoeling dat ze daar een maquette van 
maken en deze daarna presenteren in hun eigen groep.

Reis om de wereld in 80 dagen
Het is een groot project, waarin best wat van de leerlin-
gen wordt gevraagd. Virtueel de wereld rond gaan, alle 
werelddelen aandoen, verschillende vervoersmiddelen, 
talen en klimaten uitzoeken en dan die ingewikkelde 
tijdzones. Mooi om te zien hoe elk tweetal het weer op 
zijn eigen manier oppakt en de etappes vormgeeft. Niet 
iedereen reist met de zon mee naar het westen. Som-
migen gaan eerst op de Aziatische toer of kiezen direct 
voor het barre noorden. Ze vorderen gestaag, maar ze 
zijn de wereld nog niet rond.

Nieuwe leerlingexperts
In het kader van programmeren en robots op onze 
school worden net als vorig jaar ook dit jaar weer leer-
lingexperts opgeleid. Deze experts zijn kinderen die de 
materialen zo goed kennen dat zij andere kinderen  
kunnen helpen ontdekken. Voor de herfstvakantie staat 
de CodeyRocky centraal, maar daarna gaan we met 
deze leerlingen en dus voor het eerst op onze school 
aan de slag met Lego Mindstorms.

Coronamaatregelen
Op 1 oktober hebben we u een update gestuurd van 
de coronamaatregelen. In de kern kwam het erop neer 
dat we bezoekers beperken tot strikt noodzakelijk en bi-
jeenkomsten op school voorlopig geen doorgang meer 
vinden. Kijkend naar onze activiteitenagenda zullen dan 
ook een aantal bijeenkomsten komen te vervallen of 
worden anders georganiseerd (zie agenda). Op dinsdag 
13 oktober heeft het kabinet aanvullende maatregelen 
aangekondigd. Vooralsnog hebben deze maatregelen 
geen gevolgen voor ons.

Leerlingpanel
Vrijdag 16 oktober komt het leerlingpanel voor het 
eerst bij elkaar. Het leerlingpanel is vergelijkbaar met 
het ouderpanel. We bespreken allerlei onderwerpen 
aangaande de school, zonder agenda en verslag. Wel 
kunnen er uit het panels acties komen die uitge-
voerd (gaan) worden. Bij het leerlingpanel is hier-
door meer aandacht gekomen voor het schoolplein 
en buitenspeelmateriaal of het introduceren van de 



Kinderburgemeester in Veenendaal. Maar ook relatief 
kleine onderwerpen passeren de revue. Het blijft altijd 
spannend en we weten nooit precies waar we op uit-
komen.

Het leerlingpanel bestaat uit leerlingen van de boven-
bouw (2 per groep) en René

Ouderpanel
Het ouderpanel komt ook vrijdag 16 oktober bij elkaar 
en voor het eerst via Teams. De bijeenkomst is van 
14.00 uur tot 15.00 uur. In het panel bespreken we alles 
wat er in en rondom de school gebeurt en wat ouders 
bezig houdt. Zonder agenda en verslag, maar waar ook 
acties kunnen uitrollen. Wilt u aansluiten, laat het ons 
weten. Dat kan via Brenda (administratie@aandebasis.
nl) of via René (directie@aandebasis.nl).

Verkeerssituatie rondom de 
scholen
De verkeerssituatie vraagt eigenlijk jaarlijks aandacht, 
maar de laatste maanden is dat steeds meer en urgen-
ter geworden. De MR heeft dit ook bij mij en het be-
stuur nog eens extra onder de aandacht gebracht en 
wil hier ook graag een actieve bijdrage aan leveren. Het 
is bij de in- en uitgangen druk en dat levert soms ook 
gevaarlijke situaties op. Er zijn hiervoor verschillende 
oorzaken aan te wijzen. Het feit dat we met z’n allen de 
1,5 meter in acht willen nemen betekent dat we ook 
meer ruimte nodig hebben en daar waar afspraken op 
het schoolplein werden gemaakt gebeurt dat nu bij de 
ingangen. Ook verkeerd parkeren (buiten de parkeer-
vakken, op het trottoir parkeren) of tegen de stroom 
inrijden helpt dan niet altijd. We weten dat het druk is, 
maar als we hier allemaal rekening mee houden moet 
het lukken. Daarnaast zijn er misschien aanvullende 
maatregelen nodig. Intussen hebben we extra zaken 
opgepakt. Het team ondersteunt bijvoorbeeld het naar 
huis (bij de uitgangen) meer. Soms nog wat onzichtbaar, 
vandaar dat u de komende weken teamleden met een 
gekleurd hesje bij uitgangen ziet staan. 

Ook heb ik deze week een overleg gehad met de ge-
meente (wijkmanager, verkeersdeskundige), wijkagent, 
BOA, Johannes Calvijnschool en Veilig Verkeer Neder-
land. Hierin zijn een viertal afspraken gemaakt:

1. Na de herfstvakantie ontvangt u een enquête van 
Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland 
werkt veelvuldig met scholen rondom dit thema en 

gebruikt de enquête als eerste stap om goed zicht te 
krijgen hoe ouders de verkeerssituatie ervaren.

2. De bewoners van voornamelijk de Trommelaar ont-
vangen een enquête van de gemeente. In de afge-
lopen jaren zijn er al diverse maatregelen genomen, 
het is goed deze te evalueren.

3. Een verkeersdeskundige van de gemeente onder-
zoekt enkele knelpunten en brengt een advies uit. 

4. Op basis van de resultaten, deze worden met u 
gedeeld, zullen er activiteiten of acties worden 
opgezet. Althans dat is de verwachting.

Voor nu willen we blijven vragen om:

 De eenrichtingsroute te blijven volgen: komend 
vanuit de Duivenwal naar de Trommelaar, meteen 
links de Duivenwal West in, daarna rechts PWA 
park, rechts Geerseweg weer de Trommelaar in. 
Door de eenrichtingsroute te gebruiken ontstaat 
een betere doorstroming in de Trommelaar.

 Alleen parkeren in de aangeven parkeervakken of 
parkeerplaatsen. Parkeren op het troitoir is uiter-
aard niet geoorloofd.

 Als het kan met de fiets of lopend.

Dank vast voor de medewerking ten behoeve van de 
veiligheid van onze kinderen.

Privacy Verklaring Onderwijs
Op school verwerken wij van al onze leerlingen en 
diens ouders/verzorgers 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 u als ouder/verzorger en die van 
uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. 
In de bijlage “Privacy Verklaring Onderwijs” leggen wij u 
graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw 
kind omgaan.

Na de herfstvakantie ontvangt u de papieren versie met 
daarbij het invulformulier. Wij vragen u het invulformu-
lier te ondertekenen en in een gesloten envelop aan uw 
kind(eren) mee te geven, zodat hij/zij dit kan inleveren 
bij de leerkracht.
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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  
5 november. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 31 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
Voor alle activiteiten die op de agenda staan, zullen 
wij kijken of die mogelijk zijn en veilig kunnen worden 
georganiseerd. Hierover heeft u ook kunnen lezen in de 
brief die u op 1 oktober jl. heeft ontvangen.

Daarnaast hebben we in het team afgesproken dat we 
het aantal externe bezoekers in school, waaronder ook 
ouders, zullen beperken. 

Informatieavond en inloopochtenden
De informatieavond (4 november) en de inloop-
ochtenden (11, 18 en 25 november) gaan niet door. 
Wellicht dat dit op een later tijdstip wel mogelijk is.

Open Podium onderbouw/middenbouw 
Het Open Podium zal zoals gebruikelijk wel doorgaan, 
alleen zonder de aanwezigheid van ouders. 

Inloopspreekuur CJG
Het inloopspreekuur van CJG zal (i.v.m. de aange-
scherpte coronamaatregelen) op donderdag 29 
oktober telefonisch zijn van 9.00 - 10.00 uur. Mocht u 
gebruik willen maken van dit spreekuur dan kunt u dit 
aangeven bij de leerkracht of via onze intern begeleider 
(Anja ter Braak). Iris van de Munt, contactpersoon CJG, 
zal tijdens dit spreekuur contact met u opnemen om uw 
vragen te beantwoorden.

Oktober
15 herfstwandeling
15  open podium MB
16 leerlingpanel
16 ouderpanel (via teams)
16 open podium OB
19 t/m 23  herfstvakantie
26 gouden weken
26 luizencontrole (gaat niet door)
29 telefonisch spreekuur CJG
29  MR

November 
4 infoavond nieuwe ouders  
 (gaat niet door)
4 studiemiddag team
5 Basis in Beeld 
6 open podium OB (zonder ouders)
11 inloopochtend (gaat niet door)
17 creatieve middag MB

18 inloopochtend (gaat niet door)
19 Basis in Beeld 
20 open podium MB (zonder ouders)
24 creatieve middag MB
25 inloopochtend (gaat niet door)
26 MR

December
3 Basis in Beeld
4 Sinterklaasviering
7 studiedag team
7 kinderen vrij
9 adviesgesprekken groep 8
17 Basis in Beeld
17 Kerstviering
18 v.a. 12u vakantie
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