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Basis Beeldin

Uit de onderbouw
De start na de zomervakantie is prima verlopen, alle-
maal frisse kinderen en leerkrachten! 

We doen veel spelletjes om elkaar te leren kennen en 
te leren hoe het fijn is samen in de groep: Wie ben 
ik?,  Ahoy piraat!,  Wat is er veranderd?, Alsjeblieft-
Dankjewel!, Mag ik even op jouw stoel?, … 

Hoewel er geen Lampegietersavond was, hebben we 
op school toch een soort lampion geknutseld. Dit keer 
in de vorm van de Petteflet van Pluk met uitgeprikte en 
beplakte raampjes. 

We werken over Annie MG Schmidt en 
lezen veel voor uit Jip en Janneke,  
Floddertje, Beertje Pippeloentje en 
uit haar versjesboek ZieZo. Onze 
letter van de week is dus ook 
de A, van Annie. Op het letter-
tafeltje ligt al een appel en 
een tasje, maar er kunnen nog 
meer spulletjes met de A bij. 

Ook plantjes zijn welkom. 

Uit de middenbouw
Met Annie MG Schmidt trapt Aan de Basis het jaar af. 
Voor de middenbouw betekent dit: veel voorlezen, 
knutselen en we gaan ook aan het werk met gedichten. 
De eerste resultaten zijn al prachtig. Elke klas krijgt  
bovendien een speurtocht in de Kunstfabriek naar  
Annie M.G. Schmidt.

Verder gymmen we op maandag met een gymleraar 
en op woensdag met de eigen juf (alleen de klas van 
Moniek gymt dan met Chiel). Elke les bestaat uit mate-
rialen (bijvoorbeeld touwen, banken, ringen), maar ook 
zit er een spel in (bijv. voetbal, basketoefeningen of een 
tikspel). We willen u nog eens vragen erop te letten 
uw kind op de gymdagen gemakkelijke kleding aan te 
geven die ze zelf aan kunnen doen.

We willen bovendien vragen om elke dag even met uw 
kind te lezen. In de klas hebben wij veel gezamenlijke 
leesmomenten en daarnaast heeft elke derde groeper 
extra leestijd bij juf Franciska of Fatiha. Ook thuis is het 
van belang dit zoveel mogelijk aandacht te geven. Zou u 
er dan op willen letten dat uw kind niet spellend leest, 
maar ‘zingend’. Mooi als u uw kind daar ook bij kan 
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helpen. Voorlezen verdient ook aandacht: het stimu-
leert de taal- en spraakontwikkeling en verhoogt de 
concentratie, zaken waar uw kind een leven lang plezier 
van heeft. Natuurlijk is het ook nog eens gezellig! In 
groep 3 gaan we verder met het leesproces waarin 
uw kind in de onderbouw mee is begonnen. Uw kind 
maakt dan een enorme ontwikkeling door. De kinderen 
beginnen eerst met korte woordjes en langzamer-
hand worden de woorden langer en bevatten ze meer 
klanken.

Veel lezen is tijdens dit leesproces belangrijk. Kinderen 
moeten zoveel mogelijk leeskilometers maken.

Het is handig om de leesboekjes goed af te stemmen 
op het leesplezier van uw kind. Voor elke stap in het 
leesproces zijn er geschikte boeken op de markt. In de 
bieb kunt u ook moppenboeken, strips en informatieve 
verhalen vinden. Plezier in lezen staat voorop. 

Op vrijdag zal juf Manon in de middenbouw muziekles 
geven. Ze komt om de week in elke klas. Haar lessen 
bestaan uit: muziek luisteren, zingen, muziek noteren 
en ook muziek maken met instrumenten.

Uit de bovenbouw
Terugblik informatieavond
Dinsdag 8 september hebben we in de bovenbouw de 
jaarlijkse informatieavond gehouden. Vanwege Corona 
was de informatieavond iets aangepast. We hebben de 
punten besproken die van belang zijn in de bovenbouw 
en de vragen van de ouders beantwoord. U heeft inmid-
dels een samenvatting ontvangen via de mail.

Komisch thema
In de klassen en in de 
school zijn we aan het 
werk met het kosmi-
sche thema Annie M.G. 
Schmidt. We hebben 
verteld over het leven 
van Annie, we hebben gekeken naar hoe het leven er 
in die tijd uitzag en in een aantal klassen is de type-
machine aan bod gekomen. Hoewel de kinderen het 
interessant vonden, zijn we tot de conclusie gekomen 
dat een computer toch handiger is. 

Tijdens het thema Annie M.G. Schmidt praten we veel 
over haar boeken, gedichtjes en liedjes. We lezen voor 
uit boeken van Annie en de kinderen lezen zelf uit 
haar boeken. Zo komen we woorden tegen die we nu 
eigenlijk niet meer gebruiken, gebruiken die toen van-
zelfsprekend waren en is het interessant om te kijken 

of we een verhaaltje van Jip en Janneke ook kunnen 
moderniseren. 

Kamp
Na het weekend gaat de eerste groep, de groep van 
Marjolein, op kamp! In de klassen hoor je al dagen 
verdelingen van slaapgroepjes, fietsgroepjes, acts voor 
de bonte avond en ga zo maar door!

De groep van Marjolein gaat als eerste, gevolgd door de 
groep van Daniel en Nienke. De week daarna gaan de 
groepen van Frank en Marit en Babbel. We hebben er 
zin in!

Uit de kangoeroegroep
Kruip in de huid van...
Kangoeroegroep 4/5 is gestart met het project “kruip in 
de huid van”. Het is de bedoeling dat ze een wild dier zo 
goed leren kennen en begrijpen, dat ze de ideale leef-
omgeving voor ze kunnen ontwerpen. In die ideale leef-
omgeving kan het dier optimaal eten vinden, kleintjes 
krijgen en zichzelf verdedigen tegen mogelijke vijanden. 
Als het lukt, maken de leerlingen ook een maquette van 
die ideale leefomgeving. 

Een reis om de wereld in 80 dagen
Dit is het project waar Kangoeroegroep 7/8 mee begint. 
Het is natuurlijk gebaseerd op het boek van Jules 
Verne, maar in tegenstelling tot Phineas Fogg mogen 
de leerlingen elk vervoersmiddel maar 1x gebruiken, 
moeten ze elk continent aandoen, tenminste 1 reis-
etappe met een vervoersmiddel naar eigen keuze. Het 
idee was bijvoorbeeld met de kameel of hondenslee, 
maar de leerlingen willen ook de mogelijkheid voor een 
step of onderzeeër of skateboard. Het is de bedoeling 
dat ze zich bewust worden van reistijden, tijdzones, 
slimme routes op de wereldkaart etc. Bij de treinetappe 
moeten ze uitstappen en zich verdiepen in de plek en 
het volk wat daar leeft. Als verwerking mogen ze kiezen 
uit: vlog of blog reisverslag, een reisverhaal met fictieve 
personen en verhaallijnen of een reisgids of commercial 
waarin ze deze wereldreis aanprijzen. 



Vervolg vergroening  
schoolplein
Voor de zomervakantievakantie hebben we het nieuwe 
schoolplein officieel geopend. Maar we gaan nog ver-
der met de vergroening van het schoolplein. Afgelopen 
maandag zijn er 5 eikenhouten regentonnen geplaatst 
die het hemelwater gaan opvangen. Het water dat 
wordt opgevangen, kunnen kinderen gebruiken voor  
bijvoorbeeld de watervoorziening van de planten op 
het schoolplein en binnen in de school. Op deze wijze 
leren kinderen verantwoord omgaan met water en 
dat er naast drinkwater ook ander water gebruikt kan 
worden voor het besproeien van planten.

Verkeerssituatie rondom de 
scholen
De verkeerssituatie rondom de scholen is al jaren 
een punt van aandacht. Met twee scholen en relatief 
smalle straten is het een uitdaging voor ons allen om 
het naar school/huis gaan veilig te laten verlopen. In 
deze Corona-periode vraagt het van iedereen een extra 
inspanning, omdat we graag de 1,5m afstand tot elkaar 
willen bewaren. Dat het druk is hoeft op zichzelf geen 
probleem te zijn. Door de drukte is iedereen alerter en 
voorzichtiger. Dat is goed, maar in de afgelopen weken 
bleek, vooral in de middag, dat het overzicht onder 
druk kwam te staan. We hebben daarop enkele acties 
uitgezet en willen ook u als ouder om hulp vragen.

Allereerst zijn we met de Calvijnschool in overleg en 
hebben afgesproken dat de kinderen die gebruiken 
maken van de Duivenwal-West achter elkaar fietsen of 
wanneer mogelijk een andere route te nemen (over de  
brug). Die route is weliswaar minder veilig, maar kan 
wellicht wel ingezet worden. Daarnaast zijn we, met 
de Calvijnschool, in overleg met de wijkmanager om 
naar aanvullende oplossingen te kijken. Aangezien deze 
oplossingen wellicht met de infrastructuur te maken 
kunnen hebben, heeft dat enige tijd nodig.

Daarnaast willen we u nogmaals vragen de voor-
gestelde rijrichting met de auto (eenrichtingsrondje) te 

gebruiken: vanaf de Duivenwal: klein stukje Tromme-
laar, direct links de Duivenwal-West, PWA-Park en dan 
eventueel om de Calvijnschool naar de Trommelaar. En 
natuurlijk het verzoek met elkaar op de veiligheid van u 
en de kinderen te letten.

Inzamelingsactiviteiten
Zoals u weet hebben we verschillende inzamelingsacti-
viteiten op school, zoals het inzamelen van oud papier, 
lege batterijen, lege cartridges en mobiele telefoons.

Ook spaarden wij doppen voor KNGF Geleidehonden. 
Deze actie is vorig jaar gestopt en hierover hebben wij 
u geïnformeerd middels de Basis in Beeld. Toch ontvan-
gen wij nog regelmatig lege doppen, die wij vervolgens 
bij het plastic afval voegen.

Wilt u doppen sparen voor het goede doel, dan ver-
wijzen wij u naar de volgende website voor een ander 
inzamelpunt in de omgeving.

https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/
doppen-sparen

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 eerst volgende spreekuur vindt plaats 
op donderdag 24 september a.s.

Locatie: dependance, naast ib-kamer (ingang MF-ruimte 
aan de Trommelaar (gymzaal))

Gratis tijdschrift ontvangen?
Heeft u interesse in het gratis materiaal van Bobo, Okki, 
Wild van Freek of National Geograhpic Junior?

Vraag gerust een gratis exemplaar aan de leerkracht 
van uw kind. Wees er snel bij, want op is op. 

Het materiaal motiveert kinderen om te lezen door 
de nieuwsgierigheid te voeden en het leesplezier van 
kinderen te vergroten.

https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen
https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen


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  
1 oktober. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 25 september 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
September
21 gouden weken
21  toetsweek 1 (OB-MB)
21 t/m 23 kamp BB M
22 fietsencontrole F
22 infoavond OB
23 t/m 25  kamp BB D/N
24 fietsencontrole M/B
24 inloopspreekuur CJG
24 MR
28  toetsweek 2 (OB-MB)
28 t/m 30 kamp BB F
30 t/m 2 okt kamp BB M/B
30 t/m 11 okt kinderboekenweek 

Oktober
1 Basis in Beeld
5 toetsweek 1 (BB)
8 t/m 9 schoolfotograaf
12 toetsweek 2 (BB)
15 Basis in Beeld
15 herfstwandeling
16 leerlingpanel
16 ouderpanel
16 open podium OB
19 t/m 23  herfstvakantie

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

