
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

Herfst
Ook na de herfstvakantie werken we in de groepen nog 
over de herfst. Vorige week hebben we gewerkt over 
de varen. Daarnaast hebben we ook nog gepraat over 
alle andere dingen die je ziet in de herfst: dwarrelende 
blaadjes, allerlei paddenstoelen en we hebben het ook 
gehad over de dieren die bezig zijn om een wintervoor-
raad aan te leggen.

Slakken
Deze week hebben we van 
alles ontdekt over de slak. De 
kinderen vonden de slakken-
bak in de klas ook erg leuk 
en hebben er zelf nog allerlei 
nieuwe bewoners bij gezocht. 
We hebben ook een grappig  
liedje geleerd over de langzame slak en het snelle 
haasje. Daarnaast hebben we ook gekeken hoe lang 
een minuut eigenlijk duurt. Een minuut gezellig praten 
gaat heel snel voorbij, maar een minuut lang springen 
duurt wel erg lang…..

De letter W
De afgelopen weken stond de letter W centraal in de 
groepen. Het was best lastig om er voorwerpen met die 
letter bij te zoeken, maar de kinderen hebben toch heel 
wat spulletjes mee naar school genomen. De komende 
week staat de letter P centraal. Dus spulletjes zijn weer 
van harte welkom.

En verder...
Sinds deze week komen er ook weer kinderen uit de 
bovenbouw naar de onderbouw om aan een aantal 
kinderen voor te lezen. Het is leuk om te zien hoe  
enthousiast de kleuters zijn als ze weer mee mogen  
om naar een verhaal te luisteren. 

Voor morgen stond er een open podium met ouders in 
de onderbouwgroepen gepland. Helaas kan dit door de 
coronamaatregelen niet doorgaan. Om de ouders toch 
een indruk te geven van ons optreden, zal iedere groep 
de eigen ouders een foto of filmpje sturen.
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Uit de middenbouw
Open Podium
Vrijdag 20 november zal de middenbouw het eerste 
Open Podium van dit jaar gaan houden. Normaal was u 
van harte welkom om te zien wat de kinderen allemaal 
hebben ingestudeerd. Helaas steekt corona hier een 
stokje voor. Wij zorgen ervoor dat u in de Basis in Beeld 
kunt lezen hoe een en ander is verlopen.

Creatieve middagen in november
Met veel puzzelen hebben we het bijna rond. De 
creatieve middagen gaan gelukkig weer door en we 
hebben dat intern kunnen regelen. Met behulp van 
oudere leerlingen en de inzet van leerkrachten kunnen 
en moeten we dit helaas nog steeds zonder u als ouder 
doen. U begrijpt vast dat we dit heel jammer vinden. 
We gaan zeker verslag doen van deze middagen.

Screening dyslexie
Door het jaar heen worden de kinderen gevolgd op hun 
voortgang van het lezen.  Voor kinderen van groep 3 
betekent het dat ze na 10 weken leesonderwijs ver-
schillende toetsen krijgen.  Er wordt gekeken naar de 
letterbeheersing, (herkennen en kunnen schrijven) het 
kunnen “hakken ”en “plakken” van woorden en letters. 
Verder lezen de kinderen een kleine simpele tekst 
en losse woorden op tijd. Kinderen die in de verdere 
leerjaren van de middenbouw nog niet voldoende lezen 
(en spellen) krijgen in deze herfstsignalering ook extra 
leestoetsen. Vanaf 16 november zullen deze toetsen in 
de groep plaatsvinden.

Thema
De komende weken ontdekken we de werelddelen in 
de hele middenbouw. We zien hoe de werelddelen van 
elkaar verschillen en waar overeenkomsten zijn. Het 
gaat over de landschappen, de bevolking, de tradities 
en de kunst. Elke aandachtstafel is weer gevuld en  
mocht uw kind nu iets mee kunnen nemen wat passend 
is bij het thema, dan is de bijdrage van harte welkom. 

Sinterklaas
Het is bijna zover! Sinterklaas komt dit jaar weer naar 
Nederland, ondanks de bijzondere tijd. Natuurlijk willen 
we dat de school er gezellig uit komt te zien. Vandaar 
dat we op maandag 16 november een avond organi-
seren om de school te versieren en andere hand- en 
spandiensten te verrichten. We zorgen ervoor dat er 
voldoende afstand gehouden wordt tussen de ouders  
die hierbij willen helpen. Mochten de maatregelen 
rondom het coronavirus nog aanscherpen dan moeten 
we deze avond anders gaan organiseren. We houden u 
op de hoogte!

Heeft u zin en tijd om mee te helpen tijdens deze avond 
geef dit dan door aan de klassenouder van uw kind, 
of mail naar: m.jongerden@
aandebasis.nl

Als u zich heeft opgegeven, 
gaan we ervan uit dat u op 
school komt om 19.00 uur. 
Waarschijnlijk zijn we rond 
21.00 uur klaar.

Bij voorbaat dank! 
De AC (activiteitencommissie)

Uit de MR
Op 29 oktober jl. hadden wij als MR een vergadering via 
Teams. Ditmaal een digitale vergadering 

waar we het onder andere hebben gehad over de 
verkeersveiligheid rondom de school en de aankomen-
de gesprekken met verschillende partijen, zoals de 
gemeente en wijkbewoners.

Om ervoor te zorgen dat de situatie wordt verbeterd is 
er hulp vanuit allerlei hoeken nodig. Daarom vragen wij 
u om de enquête in te vullen en zo mee te helpen en 
mee te denken om het samen veiliger te maken voor 
ons allemaal.

Het vergaderen via Teams geeft ook de mogelijkheid 
voor u om eens met ons mee te luisteren of een vraag 
te stellen vanuit uw eigen huis!

Stuurt u gerust een mail naar mr@aandebasis.nl voor 
de nodige informatie. Wij zien uw reacties graag tege-
moet.
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Enquête Verkeerssituatie  
rondom school (reminder)
Zoals u in de brief van afgelopen donderdag heeft 
kunnen lezen, zijn er zorgen over de verkeerssituatie 
rondom onze school. Wij willen u nogmaals vragen om 
deze korte enquête van Veilig Verkeer Nederland in te 
vullen. Hiermee kunnen we kijken welke problemen er 
zijn en welke oplossingen mogelijk zijn. Wij horen graag 
uw mening. 

Link naar onderzoek: https://nl.surveymonkey.com/r/
DV78BJR 

Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. U kunt tot 15 
november reageren. Graag per gezin de vragenlijst één 
keer invullen.

Voor de onderbouw leerlingen uit de groep van Tilly 
was het soms erg gevaarlijk om over de stoep of over 
de straat naar hun ouders te lopen. Tilly heeft samen 
met een paar klassenouders de looproute iets aange-
past en dit blijkt al een goede verbetering. 

Wij willen u allen alvast hartelijk danken voor de 
medewerking ten behoeve van de veiligheid van onze 
kinderen.

Gezondheidsonderzoek
Op dinsdag 10 november, donderdag 12 november, 
donderdag 19 november en dinsdag 24 november kom 
ik, Willeke van Beek, assistente Jeugdgezondheidszorg 
van de GGD, op Montessorischool Aan de Basis, om een 
kort gezondheidsonderzoek te doen voor oudste kleu-
ters waarbij gekeken wordt naar de ogen, oren, gewicht 
en lengte. 

De ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking 
komen hebben per post een uitnodiging gekregen. Dit 
onderzoek volgt op de onderzoeken die op het consul-
tatiebureau zijn gedaan. 

Voordat het onderzoek start, kom ik in de groep kennis 
maken en uitleg geven aan de kinderen zodat ze weten 
wat ze kunnen verwachten. Ik zal in ieder geval aan-
dacht besteden aan het meten en wegen en vertellen 
hoe ik de ogen en oren controleer. 

Het onderzoek zal dit schooljaar plaatsvinden op de 
school van uw kind en in principe zonder ouders; mocht 
u hierbij toch aanwezig willen zijn hoor ik dit graag. U 
kunt dan contact opnemen per telefoon of mail met 
mij. Het onderzoek kan dan zowel op school als op de 
GGD locatie uitgevoerd worden in uw bijzijn.

Tijdens de onderzoeken zal hierbij rekening gehouden 
worden met de 1,5 meter regel en zullen extra hygiëne 
maatregelen genomen worden door mij en op de 
benodigde materialen welke worden gebruikt bij het 
uitvoeren van de ogen- en orentest en bij het meten en 
wegen. Daarnaast zal ik op de dagen dat ik aanwezig 
ben, bereikbaar en toegankelijk zijn voor vragen over 
uw kind of andere onderwerpen. Hiervoor kunt u mij 
opzoeken in de school.

Verdere details over het onderzoek kunt u teruglezen in 
de uitnodigingsbrief die u hierover thuis hebt ontvan-
gen en op de website van de GGD: www.ggdru.nl/mijn-
kind/contactmomenten.

In de brief met de uitnodiging hebt u een vragenlijst 
gevonden. Wilt u deze invullen en  in een gesloten 
envelop met daarop de naam van uw kind, bij de leer-
kracht inleveren?

Om uw kind deel te 
laten nemen aan het 
onderzoek hebben wij 
uw handtekening op 
bijgevoegde vragenlijst 
nodig, graag uw aandacht 
hiervoor. Bij voorbaat 
dank.

Graag tot binnenkort! 
Willeke van Beek 
wvanbeek@ggdru.nl 
06-22447103

NAW-gegevens ParnasSys
Wij merken dat de NAW-gegevens niet altijd juist in 
het systeem staan. Heeft u een nieuw telefoonnummer 
of bent u onlangs verhuisd? Geef de wijzigingen dan 
z.s.m. aan ons door, zodat wij over de actuele gegevens 
beschikken. Als de gegevens juist in ons systeem staan, 
kunnen wij sneller contact met u opnemen.

Via het ouderportaal van ParnasSys kunt u uw gegevens 
inzien en eventuele wijzigingen doorgeven. Bent u uw 
inloggegevens kwijt of heeft u deze niet ontvangen? 
Laat dit weten via administratie@aandebasis.nl. 

Via deze link kunt u inloggen bij het Ouderportaal van 
ParnasSys https://ouders.parnassys.net.
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Zet je licht aan
Zondag 25 oktober ging de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 
67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige 
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. 
En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af 
bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. 
Maar dan moet je hem wel áánzetten. 

Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtings- 
actie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zicht-
baar op de fiets naar school gaan.  

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedrags-
verandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren 
van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit 
een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te bren-
gen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van 
de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers 
na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn  fietsver-
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lichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel 
maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar 
wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. 

Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fiets-
verlichtingsactie.

Welkom!
In de klas van juf Esther & Roos
Novha

In de klas van juf Tilly & Roos
Jayvano & Aeden

We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school.

Noah Liz
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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  
19 november. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 13 november 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. 

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

Informatieavond en inloopochtenden
De inloopochtenden (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. 

November 
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 gr.8
17 Basis in Beeld
17 Kerstviering
18 v.a. 12u vakantie
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