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Thema winter
Hoewel de echte winterse temperaturen nog weinig zijn 
voorgekomen, hebben we het in de onderbouwkassen 
wel gehad over winterse thema’s zoals de Noord- en 
Zuidpool, smelten en vriezen en over vogels in de win-
ter. Ook hebben zij  onderstaand versje geleerd:

Ziezo de zebra 
loopt stil en alleen 
streepje voor streepje 
door de dierentuin heen.

Zijn zwart-witte vacht 
ziet helemaal blauw
ziezo de zebra
heeft last van de kou.

Oproepje! 
Soms gebeurt het weleens dat kinderen door een onge-
lukje een natte broek krijgen. Nu hebben we een hoop 
shirts en hemden, maar goed passende broeken, leg-
gings, onderbroeken etc. zijn erg schaars. Vooral maten 
voor de wat grotere kinderen. Ook sokken komen we 

vaak tekort. Heeft u thuis nog oude kleding liggen dan 
zouden we deze graag ontvangen.

Een dokter in de klas
Wellicht heeft u de laatste twee weken al enkele dok-
ters in de klas gezien of over de gang zien lopen, want 
wij hadden het over het beroep dokter. De poppen-
hoeken waren omgetoverd 
tot ziekenhuis en vele 
patiënten werden beter 
gemaakt. Ook kwam er op 
vrijdag een echte dokter 
met haar dokterstas in de 
klas om wat te vertellen 
over de onderzoekjes die 
zij doet en wat zij daar  
allemaal bij gebruikt. 
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Uit de middenbouw
Lezen
De meeste ouders van een kind in groep 3 beheersen 
het zingend lezen. Snapt u niet wat we bedoelen? Vraag 
het even na aan de leerkracht van uw kind. Samen 
kunnen we het voordoen, zodat u kunt helpen om het 
leesproces op de juiste manier te ondersteunen. 

Wij merken dat nog niet alle leerlingen lid zijn van de 
bibliotheek in Veenendaal. Ouders zeggen dan vaak 
dat zij thuis nog veel boeken van vroeger hebben of 
dat zij bang zijn dat door het te laat inleveren van de 
boeken, er een boete volgt. Toch zijn er tegenwoordig 
veel voordelen aan het lid worden van de bibliotheek. 
Voor de éénmalige inschrijving van €3,00 kan uw kind 
“gewone” leesboeken lenen op het juiste avi niveau, 
maar er zijn ook luisterboeken en e-books te leen en 
deze hoeven niet te worden teruggebracht. Via www.
yoleo.nl kan uw kind de illustratie op de computer zien, 
meelezen en luisteren. Ook zijn er op de site van de 
bibliotheek voorleesfilmpjes te vinden en vanaf groep 5 
is er veel informatie voor een werkstuk of spreekbeurt.

Vergeet u niet voor te blijven lezen? Niet uit de lees-
boekjes die uw kind kan lezen, maar uit een voorlees-
boek, waarbij uw kind ongeveer 9 van de 10 woorden 
begrijpt, zodat het denken verder gestimuleerd wordt 
en de woordenschat wordt vergroot. Ouders vragen ons 
regelmatig wat zij verder kunnen doen. Uit onderzoek 
van Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuro- 
psychologie aan Tilburg University blijkt het volgende:

“Ook de smartphone heeft invloed op de taalontwik-
keling van kinderen. Vier op de vijf ouders zegt tijd aan 
de smartphone te besteden die eigenlijk aan zijn of haar 
kind zou moeten worden besteed. En meer dan de helft 
van de ouders geeft aan dat ze meer oprechte aandacht 
willen geven aan hun kind.”

Als ouders weten dat veel taal noodzakelijk is voor de 
ontwikkeling van de hersenen van hun kind en voor 
succes later in het leven, dan zouden zij veel gemoti-
veerder zijn om hun telefoon weg te leggen, denkt 
Sitskoorn. „Nu denken zij nog te vaak dat kinderen slim 
geboren worden. Ze weten niet dat ze zelf heel mak-
kelijk actief kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door in de 
supermarkt te vertellen over de groene peren en de gele 
bananen, of op weg naar huis de verschillende bomen 
en huizen aan te wijzen.” Als je dat doet, zegt Sitskoorn, 
is het belangrijk om gebruik te maken van volledige  
zinnen en verschillende woorden en begrippen. „Als  
je kind nog klein is, moet je de woorden wel afstem- 
men, maar je hoeft geen woorden te vermijden en  
kunt praten zoals je altijd praat.”

Wij hopen dat we u met dit artikel stimuleren om veel 
te lezen, voor te lezen en te praten met uw kind.

Nog een kleine tip:

De leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau 
heeft als missie om alle kinderen in Nederland en 
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste 
boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse 
landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk 
jaar een jeugd- en een prentenboek klassieker op een 
toegankelijke manier beschikbaar te maken. Het jeugd-
boek van 2020 is Koning van Katoren van Jan Terlouw. 
Verkrijgbaar vanaf 7 februari 2020!

De vrolijke oude koning van het goede land Katoren 
is overleden zonder een opvolger te hebben. Zes zure 
ministers regeren het land en beweren al zeventien 
jaar dat ze een nieuwe koning zoeken, maar er gebeurt 
niets. Dan komt de 17-jarige Stach de ministers vragen 
wat je moet doen om koning te worden. De ministers 
geven Stach zeven bijna onuitvoerbare opdrachten, 
waarop al velen voor hem hun krachten beproefd heb-
ben. Maar Stach is niet bang. Hij is slim en weet met  
gezond verstand alle opdrachten uit te voeren, waar-
door hij Katoren weer tot een leefbaar land maakt.

Uit de bovenbouw
Kunst in de praktijk
In de bovenbouw werken we met rekenen, naast het 
montessori materiaal ook structureel met Gynzy. Hier 
komen weer andere opdrachten aan bod en andere 
onderdelen, zoals in dit geval oppervlakte en inhoud. 

http://www.yoleo.nl
http://www.yoleo.nl


Bij deze opdracht is het de bedoeling dat een leerling 
diverse 3D- figuren in elkaar zet. Dat hier ook de nodige 
motorische vaardigheden bij nodig waren dat bleek 
wel tijdens het plakken. Sommige leerlingen vinden het 
echter zo leuk om te doen, dat ze alle opdrachten vol 
overgave maken. Het bewijs hiervan willen we graag 
even met u delen. 

Julia uit de klas van Marit en Nienke heeft er een waar 
kunstwerk van gemaakt. 

Open podium
Vandaag heeft de bovenbouw open podium. Deze keer 
is het thema vrij, wat betekent dat de kinderen zelf een 
act mogen bedenken en presenteren aan hun mede-
leerlingen. Voorbeelden zijn een dansje, een moppen-
trommel of liedje. We verheugen ons er weer op om al 
deze talenten weer in actie te zien.

Museum Dorestad (door Justen)
Wij waren op bezoek in museum Dorenstad met 
de auto. Het was heel leuk in de auto en niet zo 
lang rijden. In het museum kon je allerlei dingen 
leren over Vikingen, zoals: hoe ze kopen legden, het 
runenschrift(letters) en nog andere leuke dingen. Het 
is niet super groot maar wel heel leuk. Ze zijn nu een 
nieuw gebouw aan het maken dus nu zitten ze in een 
school. Je leert echt veel, dus het is een echte aanrader. 

Open dag
Op Zaterdag 7 maart a.s. bent u van 10.00—12.00 uur 
van harte welkom op de Open dag. Een mooie gelegen-
heid om uitgebreid kennis te maken met ons Montes-
sori Kind Centrum. In ons Montessori Kind Centrum 
werken kinderopvang, peutergroep en basisschool 
nauw met elkaar samen! Tijdens de open dag zijn 
groepen van de kinderopvang, peutergroep,  onder-, 
midden– en bovenbouw geopend en kunt u kinderen 
aan het werk zien. Ons team staat u graag te woord.  

Woensdag 11 maart a.s. bent u ook van harte welkom. 
In het kader van de Landelijke Montessori dag kunt 
u tussen 09.00 en 10.00 uur rondgeleid worden door 

ons Montessori Kind Centrum. De rondleiding wordt 
verzorgd door leerlingen.  

Kent u ouders die een school zoeken voor hun peuter? 
Wij stellen wij het zeer op prijs wanneer u hen atten-
deert op de open dagen.  

Welkom
Welkom in de groep van juf Tilly 
Mila

Welkom in de groep van juf Esther/Elvy 
Luuk

Welkom in de groep van juf Karin/Elvy 
Taro

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Aanmelden broertje(s)  
en/of zusje(s)
Wij krijgen veel aanvragen voor toekomstige leerlingen 
en daarom is het van belang dat wij een goede inschat-
ting kunnen maken van leerlingen die binnenkort gaan 
instromen. 

Indien u een jonger broertje en/of zusje nog niet heeft 
aangemeld bij ons op school, dan willen wij u vragen 
om dit alsnog te doen. Aanmeldformulieren mogen 



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  
12 maart. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 6 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

worden ingeleverd bij de administratie. Mocht u geen 
aanmeldformulier (meer) hebben, dan kunt u deze 
opvragen bij de administratie.

Agenda
Februari
20 open podium BB
21 open podium OB
24 t/m 28 voorjaarsvakantie

Maart
2 gouden weken
2 luizencontrole
5 MR Vergadering*
7 open dag
11  landelijke Montessoridag
12 Basis in Beeld
16 t/m 20  Week van de Lentekriebels
25 grote rekendag
25 inloopspreekuur CJG
26 Basis in Beeld

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

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

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

