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

Basis Beeldin

Uit de peutergroep, kinder-
opvang en BSO
Even voorstellen
Via deze weg wil ik mij 
even voorstellen: Ik ben 
Robin van De Nesse, 
23 jaar oud en woon 
samen met mijn vriend 
in Amersfoort. Mijn 
achtergrond is een HBO 
opleiding pedagogiek 
en ik heb voorheen 
op een voorschool in 
Amsterdam gewerkt. Al vroeg wist ik dat ik met kinde-
ren wilde gaan werken omdat ze zo heerlijk oprecht 
zijn en ik het erg boeiend vind om hun ontwikkeling te 
volgen. Vanwege mijn verhuizing naar Amersfoort en 
de behoefte aan meer uitdaging ben ik op zoek gegaan 
naar een nieuwe baan en bij de Montessori opvang 
terecht gekomen. Na de kerstvakantie ben ik te vinden 
op de opvang en BSO als hoofbegeleider. Ik ben super 
enthousiast om met de Montessori visie aan de slag te 
gaan! 

Uit de onderbouw
Opstarten na de kerstvakantie
Na een gezellige kerstvakantie zijn de kinderen vorige 
week weer vrolijk gestart. In de groepen zijn de regels 
besproken en zijn er regelmatig spelletjes uit de 
Gouden weken gedaan. Ook hebben de kinderen in 
iedere onderbouwgroep een ander plekje gekregen 
om eens aan sociale contacten met andere kinderen te 
kunnen werken.

Daarnaast zijn we gestart met het thema winter. Hoe 
vinden de verschillende dieren eten in de winter en hoe 
beschermen ze zich tegen de kou? En wat kunnen wij 
doen om de dieren te helpen? We hebben gekeken hoe 
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je kunt meten wie de langste sjaal heeft en de poppen-
hoeken zijn veranderd in winkeltjes waar je winterkle-
ding kunt passen en kopen. En natuurlijk is ook de proef 
met het ijsklontje voorbij gekomen. Hoe lang duurt het 
voordat een ijsklontje in de klas smelt? 

Kortom er was na de vakantie weer genoeg te ervaren 
en beleven voor de kinderen.

Begin februari staat er nog een voorstelling voor de 
kleuters in de Lampegiet gepland. In een volgende Basis 
in Beeld kunt u daar meer over lezen.

Uit de middenbouw
Toetstijd
Na de kerstvakantie zijn we met het toetsen van de 
kinderen begonnen. Zij kunnen in een rustige omgeving 
laten zien wat ze inmiddels in huis hebben en het valt 
altijd op dat veel kinderen er zin in hebben. Gelukkig 
zijn ze goed uitgerust en ook tijdig in de groep, zodat 
we vlot kunnen starten. Het zijn wel inspannende 
momenten voor de kinderen en de klassenroutine is nu 
wat anders. Gelukkig zijn er genoeg activiteiten waarbij 
we even kunnen “loskomen”. Het lesje dat je als kind 
eigenlijk gelijk zou willen komt even op een ander mo-
ment en de kinderen laten ook al heel goed zien hoe 
hun zelfstandigheid is gegroeid. 

Het allermooiste is dat iedereen zo goed in staat is om 
rekening te houden met de ander, iedereen wil namelijk 
goed geconcentreerd kunnen werken. Wij zijn trots op 
hen! 

Lastige letters sjoelen
Vindt uw kind bepaalde letters nog lastig om te ont- 
houden en heeft u nog een sjoelbak in huis? Plak op 
de stippen van de sjoelbak de te onthouden letters en 
sjoelen maar!

Letterkoekjes bakken
Letters die moet je proeven! Het is nog best lastig om 
met koekjesdeeg een b of een k te maken, maar als je 
er drie hebt gebakken die je ook nog mag opsnoepen, 
dan heb je sensomotorisch een unieke ervaring!

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is een van de belangrijkste eigenschap-
pen die je je kind kunt meegeven. Want dit gaat niet 
vanzelf, het is iets waar je kind bij moet helpen. Dit doe 
je niet door je kind alles uit handen te nemen of voor 
fouten te behoeden. Beter is het om je kind af en toe 
aan te laten ‘modderen’ onder jouw toeziend oog. 
12 tips op weg naar zelfstandigheid. 
 
1. Geef je kind van jongs af aan eigen taken (veters 

strikken, speelgoed opruimen) en maak hem/haar 
verantwoordelijk voor de uitvoering. 

2. Ingewikkelde taak? Doe het samen, maar vraag je 
kind tussendoor steeds hoe hij/ zij nu verder zou 
gaan. 

3. Deel moeilijke taken op in stukjes: bepaalde delen 
kan hij/ zij vast wel zelf. 

4. Laat je kind af en toe worstelen (maar geef hem/ 
haar zo nodig wel een tip om het probleem zelf op 
te lossen). 

5. Geef niet direct antwoord op een lastige vraag: laat 
hem/ haar eerst zelf op zoek gaan. 

6. Geef niet toe als het een vervelende klus al snel 
voor gezien houdt: ook van het opknappen daarvan 
wordt hij/zij groot. 

7. Geef hem/ haar de tijd om te leren. 
8. Maak hem/ haar duidelijk dat fouten mogen. Dat 

hoort bij leren. 
9. Bovendien: goed genoeg is oké. Je hoeft niet alle-

maal perfect te zijn. 
10. Stop met je kind constant bezig te houden: laat het 

zich eens een poosje alleen vermaken. 
11. Laat je kind vrij (buiten) spelen, zonder ouderlijk 

toezicht (uiteraard in een veilige omgeving). 
12. Laat hem/ haar sowieso eens een tijdje (verant-

woord) alleen! 

Uit de bovenbouw
Bezoek CLV (door Tessa Vonk) 
We gingen alleen met groep acht naar het CLV. We 
gingen fietsend naar de CLV. Toen we daar waren zetten 
we de fietsen weg en liepen naar de meester. We 
kregen kaartjes in kleur, daar stonden nummers en de 
letters op.

Ik had een kaartje en die was groen, mijn nummer was 
11. Ik zat bij Nine, Tara, en Vianne. Iedereen had per 
groep 3 lessen. Mijn groep had Gym, Frans en Com-
puter.

Bij Gym deden we 2 rondes. Bij één ronde mocht je 
kiezen tussen voetbal, badminton en tafeltennis. Mijn 



groep bleef bij voetbal. Bij de tweede ronde waren er 2 
soorten parcours, bij één parcours moest je over kasten 
heen en bij de tweede over een bank op een trampo-
line en met touwen.

Bij Frans kregen we een boekje wat we moesten invul-
len. Daarna moesten we Franse liedjes raden en raden 
wat de juffrouw zei.

Bij Computer had de meester van tevoren iets gemaakt 
en dat moesten wij in 10 minuten namaken, als iemand 
dat lukte kreeg hij of zij een beloning, maar niemand 
lukte dat.

Bij de lunch kreeg iedereen een appel. Toen het tijd 
was reden we met heel groep acht weer naar school, 
sommige kinderen hadden een briefje dat je alleen naar 
huis mocht. Je hoefde niet je tas mee te nemen, alleen 
als je alleen naar huis mocht. Toen we op school waren 
mocht je je tas pakken en naar huis.

Verkeersexamen groep 7
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het landelijk 
verkeersexamen. Dit examen bestaat uit twee onder-
delen: een schriftelijk en een praktisch examen. Beide 
examens worden afgenomen in april. 

In het schriftelijk examen wordt de elementaire kennis 
van de verkeersregels getoetst. Kinderen die zakken 
voor het schriftelijk examen, moeten (dezelfde dag nog) 
een herexamen doen. Maakt het kind ook deze toets 
onvoldoende, dan kan in groep 8 opnieuw worden deel-
genomen aan het schriftelijk verkeersexamen. Het kind 
mag wel deelnemen aan het praktisch examen.

Tijdens het praktisch examen moet een route worden 
gefietst van ongeveer 6 kilometer. Langs de route staan 
controleurs die kijken of de kinderen zich goed aan 
de regels houden, zoals: hand uitsteken, rechts rijden, 
stoppen voor rood, enz. 

Te zijner tijd krijgt u meer informatie over de precieze 
data van deze examens en de fietsroute voor het prak-
tisch examen. 

Datum feestavond groep 8 veranderd
De feestavond van groep 8 stond gepland op vrijdag 
17 mei. In verband met de Ramadan is besloten deze 
avond te verplaatsen naar vrijdag 14 juni.

Renoveren schoolplein
We hebben het plan opgevat om in de zomervakantie 
van 2019 de renovatie van ons schoolplein ter hand 
te nemen. Maar eerst moet er nog een plan gemaakt 
worden. Wilt u meedenken? Vanaf 29 januari nemen 
een aantal kinderen plaats in het SOT (Schoolplein 

Ontwikkel Team) en gaan dan bij de andere kinderen 
ideeën ophalen. Op 13 februari is het de beurt aan 
ouders en leerkrachten. Van 13.00 tot 14.30u gaan ook 
zij onder leiding van de ontwerpers van Speelplan aan 
de slag met ideeën en ontwerpen voor het plein. 
Noteert u de datum vast in uw agenda?

Open Huis VO scholen
In de Basis in Beeld van 20 december jl. stond een 
overzicht met data wanneer de VO scholen Open Huis 
houden. Ter aanvulling willen wij u wijzen op een mel-
ding van het CLV.

Op vrijdag 25 januari 2019 vindt, aan de Kerkewijk 149 
in Veenendaal van 16.00 – 21.00, ons Open Huis plaats. 
Tijdens deze informatie avond kunnen aankomende 
brugklassers en hun ouders meer te weten komen over 
het CLV.

Vanwege bouwwerkzaamheden op het terrein van het 
Christelijk Lyceum Veenendaal zijn er geen mogelijk-
heden om op ons eigen terrein te parkeren. Wij willen 
ouders vragen, wanneer mogelijk, op de fiets te komen. 
Voor het parkeren van de auto kunt u terecht op (en 
bent u afhankelijk van) de beschikbare plekken in de 
buurt van de school. 

Hieronder enkele parkeersuggesties (geel gearceerd): 
https://goo.gl/maps/Ro41X3XSqaT2

Voorleeswedstrijd
Op woensdag 28 november was de voorleeswedstrijd 
op school.

In de eerste plaats willen we alle leerlingen, die mee 
hebben gedaan met de klassenrondes, als lezer of als 
jurylid, bedanken.  

https://goo.gl/maps/Ro41X3XSqaT2


Fijn dat zoveel kinderen in de 
verschillende bovenbouwen 
hebben voorgelezen. Zonder 
jullie enthousiasme en durf 
zou het niet gelukt zijn om 
dit voorleeskampioenschap 
te organiseren. Dank jullie 
wel daarvoor!

Voor de groepsafgevaar-
digden ...Nine, Keira, Zara 
en Max ...was het spannend. 
Wie van hen zou doorgaan 
naar de plaatselijke voorleesronde?

Het was trouwens lastig om een winnaar aan te wijzen, 
want de voorlezers deden het allemaal fantastisch.

Zij lazen hun fragmenten prachtig voor. Dankzij de jury 
die, behalve uit leerlingen van groep zes, ook nog be-
stond uit bekwame “ biebmoeders” is dat toch gelukt. 
Dank je wel dat jullie ons op deze manier ondersteund 
hebben. 

Ook zijn er complimenten op zijn plaats voor de 
leerling-juryleden. Ze hebben goed geluisterd en zich 
goed ingeleefd. Zo konden ze een weloverwogen oor-
deel geven. Natuurlijk letten zij op stemgebruik, tempo 
en enthousiasme. Na overleg kwam er een, in dit geval, 
winnares uit de bus.

Nine, uit groep acht, mag onze school gaan vertegen-
woordigen in de Cultuurfabriek. Heel veel succes 
daarbij gewenst.

U begrijpt wel dat wij, door deelname aan het Voor-
leeskampioenschap graag de aandacht vestigen op het 
belang van veel en vaak voorlezen!

Op onze school wordt vaak voorgelezen door leer-
krachten. Het is leuk om te zien hoe de kinderen 
daarvan genieten.

Ook is het natuurlijk erg belangrijk om thuis veel voor 
te lezen, want

Voorlezen is en blijft heel belangrijk voor de taal- en 
sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind(eren)

Hebt u tips nodig? Loop dan gerust bij de leerkracht van 
uw kind binnen.

Meeleefgezinnen gezocht! 
Meeleefgezinnen bieden veilige, stabiele opvang aan 
een jong kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar waarvan de 
ouders psychiatrische problemen hebben. De opvang 
gebeurt in goed overleg met de ouders en op vaste  

tijden, tenminste een dagdeel per week en een week-
end in de maand. We zijn momenteel hard op zoek naar 
nieuwe meeleefgezinnen!

We gaan voor een duurzame samenwerking, zo moge-
lijk tot het kind volwassen is. Regelmaat en continuïteit 
geven het kind houvast. Meeleefgezinnen zijn er voor 
de zorg voor het kind en dragen bij aan zijn of haar 
ontwikkeling. Met de opvang ontlast een meeleefgezin 
de ouders die even op krachten kunnen komen. Zo zijn 
de ouders beter in staat om met meer plezier zelf voor 
hun kind te zorgen. Meeleefgezinnen dragen ertoe bij 
dat het kind thuis kan blijven wonen en de band met 
de ouders in stand blijft. De veiligheid, hechting en 
gezonde ontwikkeling van het kind staan voorop. Dat 
biedt het kind betere toekomstkansen.

Interesse?
We willen begin 2019 een training starten voor de 
nieuwe meeleefgezinnen! Heeft u interesse? Neem dan 
contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
via telefoonnummer (0318) 538 222 of per mail  
info@cjgveenendaal.nl. 

Het project MeeleefGezin is door Centrum voor Jeugd 
en Gezin Veenendaal (CJG) in samenwerking met Indigo 
Gelderland opgestart in Veenendaal. Stichting Meeleef-
Gezin is de landelijke organisatie die ondersteunt bij de 
uitvoering van het project. Kijk voor meer informatie op 
www.meeleefgezin.nl. 

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

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur 
op onze school. Het spreekuur vindt plaats op woens-
dag 30 januari a.s. van 08.30-09.30 uur. Dus mocht u 
vragen hebben rondom opgroeien en opvoeding van 
uw kind(eren), loop dan binnen op het spreekuur van 
het CJG op school! 

mailto:info%40cjgveenendaal.nl?subject=Meeleefgezinnen
http://www.meeleefgezin.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  
31 januari. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 25 januari 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

Maar u kunt ook op de hoogte blijven via de app 
WhatzNew (downloaden in de App store of via 
Google Play).

WhatzNew

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

Agenda
Januari 
17 zorgteam 
21 toetsweek 3 
22 Onderwijsvergadering 
23 werkmiddag OB 
28 toetsweek 4 
30 spreekuur CJG 
30 bestuursvergadering 
31 Basis in Beeld  
31 sectieoverleg OB 
31 sectieoverleg MB 
31 sectieoverleg BB

Februari
1 Studiedag team 
1 kinderen vrij 
5 creatieve middag MB 
7 verslag mee 
7 zorgteam 
8 management team 
11 werkgroep rekenen 
12 creatieve middag MB 
14 verslagbespreking 1 
14 voortgangsbespreking 1 
15 leerling panel 
15 ouderpanel 
18 Onderwijsvergadering 
19 verslagbespreking 2 
20 werkmiddag BB 
20 voortgangsbespreking 2 
20 spreekuur CJG 
21 Basis in Beeld 
21 open podium BB 
25 t/m 1 mrt voorjaarsvakantie

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://www.whatznew.nl/home.html
https://twitter.com/MontAandeBasis

