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Basis Beeldin

De spin
In de vorige Basis in Beeld heeft u al kunnen lezen over 
onze avonturen tijdens de herfstwandeling. Na de 
vakantie staat het thema “herfst” nog steeds centraal in 
de groepen. De afgelopen 2 weken hebben wij gewerkt 
over de spin. Waarschijnlijk heeft u thuis al veel over dit 
intrigerende beestje gehoord. Veel kleuters blijven het 
toch wel een spannend diertje vinden…

De kinderen hebben onderstaand versje over de spin 
geleerd:

Spinnetje
Er was eens een klein spinnetje, op zoek naar een 
vriendinnetje (met je hand kriebelen)
Ze keek eens hier (hand naar links bewegen),  
ze keek eens daar (hand naar rechts bewegen)
Toen ging ze maar (hand op je rug verstoppen)
Er was nog een klein spinnetje, op zoek naar een  
vriendinnetje (andere hand kriebelen)
Ze keer eens hier (hand naar links bewegen),  
ze keek eens daar (hand naar rechts bewegen)

Toen ging ze maar (hand op je rug verstoppen)
Er waren eens twee spinnetjes, op zoek naar een  
vriendinnetje (beide handen kriebelen)
Ze keken eens hier (handen van elkaar bewegen),  
ze keken eens daar (handen naar elkaar toe bewegen)
Toen vonden ze elkaar (handen ineen slaan)

De egel
De komende weken gaan we werken over de egel. 
Hoe ziet een egel eruit, wat eet een egel en wat is een 
winterslaap, etc.

Inhoud
Uit de onderbouw

Uit de middenbouw
Overig nieuws

Welkom
Verjaardagen

Agenda
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Uit de onderbouw



De letter van de week
Het is leuk om te zien dat veel kinderen thuis op zoek 
gaan naar voorwerpen voor de letter van de week.  
Deze 2 weken stond de letter W centraal.

Vanaf volgende week de letter P, dus de nieuwe voor-
werpen zijn weer van harte welkom.

Uit de middenbouw
Herfstwandeling
Net voor de herfstvakantie hebben we met ouders en 
kinderen van de onderbouw en middenbouw weer een 
geweldige herfstwandeling kunnen maken. Het was 
een prima dag in het bos, het weer deed goed mee, er 
was veel te zien, de kinderen leerden veel van elkaar, 
van ouders en van de gidsen van het IVN. Geweldig 
om te zien dat iedereen, ook de juffen, heerlijk konden 
genieten van een plas water en een modderpoeltje. De 
sokken waren soms wat nat en de broeken niet meer 
schoon, maar dat is een goed teken, er is ontdekt en 
gespeeld.

Lezen 
De kinderen van groep 3 zitten nu een paar weken in de 
middenbouw en kunnen al heel wat lezen. Misschien 
leest uw kind al alles wat om hem of haar te ontdek-
ken valt. Het is natuurlijk enorm fijn als je kunt lezen, 
want dan kan je lezen wat je leuk vindt. Spannende 
verhalen over dingen die je interesseren, kortom: je 
wereld wordt groter. Dat lezen is voor de één een fluitje 
van een cent en voor de ander betekent dat er veel 
geoefend moet worden. Gelukkig horen we van veel 
kinderen dat u thuis ook met uw kind leest en veel 
voorleest. 

Behalve lezen uit de leeslijn, uit het boek van de bieb, 
zijn kinderen ook thema leeswerkjes of haalwerkjes op 
een kleedje aan doen. 

In de week van 18 november worden de kinderen 
van groep 3 gescreend op hun lezen. Kennen ze al 
voldoende letters, kunnen ze al letters schrijven,  
kunnen ze woorden hakken en plakken (analyse en  
synthese), kunnen ze al vlot een simpele tekst lezen  
en zijn ze in staat in korte tijd vlot woorden te lezen. 

Het toetsen van deze items doen we volgens het dys-
lexieprotocol, om die leerlingen in beeld te hebben 
waar het lezen nog niet vlot. Het is zeker niet gezegd 
dat uw kind dan dyslexie heeft, maar het is belangrijk 
om de vinger aan de pols te houden. Ook oudere 
kinderen worden in dat protocol gevolgd en zullen 
wat extra toetsen doen om te zien hoe de groei in het 
lezen/spelling verloopt.

Open Podium
Het eerste Open Podium van dit jaar zal vrijdag 29  
november plaatsvinden. Zet deze datum vast in uw 
agenda. U bent vanaf 11.00 uur van harte welkom om 
te komen kijken.

Creatieve middagen
De creatieve middagen zijn deze maand op 19 en 26 
november. We zijn ontzettend blij dat ouders en zelfs 
grootouders tijd vrij maken om te helpen, iets wat bij-
zonder is in een tijd waar men zeer volle agenda’s heeft.

Heeft u wel eens het idee gehad dat u zou willen hel-
pen, maar niet helemaal wist of het iets voor u was, 
kom dan gerust eens vragen of kijken.



In blijde verwachting…
Mirjam Jongerden (onderwijsassistent) heeft laten 
weten in blijde verwachting te zijn. Medio april 
verwacht zij haar eerste kindje. Wij feliciteren Mirjam 
van harte met dit heugelijke nieuws!!

Start renovatie schoolplein
RosaNovum Veenendaal is in de herfstvakantie gestart 
met de renovatie van het schoolplein (fase 1). Op de 
prikborden in de hal kunt u het definitieve ontwerp 
bekijken.

Herinnering: 
Deeltijd pleeggezin gezocht!
Beste ouders/verzorgers,

Voor twee broertjes van 7 en 4 jaar zoekt De Rading, 
een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp in de pro-
vincie Utrecht, een deeltijdpleeggezin in Veenendaal. 
Beide kinderen zijn leerlingen van Montessorischool 
Aan de Basis, vandaar dat deze oproep in deze Basis in 
Beeld staat.

Deeltijdpleeggezinnen zijn gezinnen die (pleeg)kinderen 
opvangen in een frequentie van 1 of twee weekenden 
in de maand en (delen van) de schoolvakanties. Zij 
werken nauw samen met de ouders van de kinderen en 
De Rading. Deeltijdpleegouders ontvangen begeleiding 
en een vergoeding van De Rading.

Beide broertjes, zijn vrolijke, leuke en enthousiaste 
kinderen die naast momenten van rust ook genieten 
van een speeltuin, dierentuin of de gewone dingen van 
de dag.

Door de persoonlijke omstandigheden van de ouders 
vraagt de opvoeding hen veel energie. Ontlasting in 
het weekend biedt voor de ouders de mogelijkheid 

weer energie op te doen. Er zijn mogelijk periodes dat 
extra opvang wenselijk is bijvoorbeeld in (delen van) 
de schoolvakanties. Er is ruimte voor spontaan ophalen 
van de kinderen bijvoorbeeld op een woensdag- of 
vrijdagmiddag of op een niet-afgesproken dag in het 
weekeinde. 

Het toekomstige deeltijdpleeggezin gaat een samen-
werking aan met De Rading. Meer informatie vindt u  
op de website www.rading.nl

Mocht u niet de mogelijkheid hebben deze kinderen 
op te vangen, maar u kent wel een gezin die geïnteres-
seerd is, mag u deze oproep doorsturen of het gezin 
attent maken op deze oproep. 

We hopen op enthousiaste reacties! 

Voor uw reactie en meer informatie kunt u bellen 
naar Nienke Boonstra op 06-13642739 of mailen naar 
n.boonstra@rading.nl. Nienke is bereikbaar op dinsdag 
tot en met vrijdag.

Sinterklaas 2019
Hij komt, hij komt…
Het is weer bijna zover: Sinterklaas komt op 16 novem-
ber in Nederland aan! 

Als het goed is, zit de Sint op dit moment met de 
Zwarte Pieten en een heleboel pakjes op de stoom-
boot. We hebben van een vooruit gesneld Zwart Pietje 
gehoord, dat onze 
kindervriend uit 
Spanje ook dit jaar 
onze school komt 
bezoeken. Sinterklaas 
bezoekt onze school 
op donderdag 5 de-
cember!! Schrijf deze 
datum dus in uw 
agenda en kom ruim 
op tijd om Sinter-
klaas op 5 december 
welkom te heten op 
onze school. 

Op woensdag 27 november mogen de kinderen hun 
schoen zetten op school. Laten we hopen dat de pieten 
onze school niet vergeten. Hard doch mooi zingen 
helpt! 

Voorbereidingen
Op maandagavond 18 november gaan we de school 
versieren en treffen we verdere voorbereidingen voor 
het sinterklaasfeest. Er zijn al een heleboel ouders die 
ons op deze avond komen helpen. Wat fijn!! 

http://www.rading.nl
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Wij zoeken nog wel ouders die op maandagavond  
9 december komen helpen om de school om te toveren 
in kerstsfeer. Bij binnenkomst in de dependance hangt 
een lijst waar u zich kunt intekenen. We hebben uw 
hulp hard nodig; bovendien is het ook gezellig om 
samen bezig te zijn met de versieringen. 

Tenslotte hebben we een aantal ouders die ons op 
vrijdagochtend 20 december helpen met het opruimen 
van de versieringen. Ook hiervoor kunt u zich intekenen 
op dezelfde lijst bij binnenkomst in de dependance. 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

4e plaats bij het schoolhockey!
Aan de Basis deed dit jaar op 16 oktober voor het eerst 
mee met het Schoolhockey toernooi. En hoe!! Meteen 
werd een 4e plaats in de wacht gesleept uit 68 teams. 
Fender, Storm, Sabrina, Lujane, Kaitlyn, Carmen, Elin en 
Elenoor wonnen een mooie beker. 

Ondanks dat er maar twee meiden in ons team  
hockeyervaring hadden en we de eerste wedstrijd 
zelfs met een speler te weinig speelden, werden alle 
wedstrijden in de poule met overmacht gewonnen. In 
de halve finale speelden we tegen het Speelkwartier 5. 
Dat team bestond voor een groot deel uit mensen met 
hockey ervaring, waardoor we snel op een flinke achter-
stand kwamen (5-0). Maar aan het eind van de wed-
strijd wisten we nog twee keer te scoren en werd het 
5-2. Daarna volgde de laatste wedstrijd om de derde en 
vierde plaats.

Dat werd een hele spannende wedstrijd die met een 
gelijke stand eindigde. Er moest daarom een shoot-out 
(soort van strafschoppenserie) aan te pas komen. Er 
waren zelfs meer dan 5 series van 3 nodig om de defi-
nitieve winnaar te bepalen. Er stond een hecht team 

op het veld: spelers èn ouders samen. Echt geweldig! 
Volgend jaar doen we weer mee, doe jij ook mee? 

Uit de MR
Donderdag 31 oktober heeft de Medezeggenschapsraad 
(MR) met elkaar vergaderd. Er is over het volgende 
gesproken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Voor de zomer hebben wij van het bestuur een aantal 
documenten ontvangen m.b.t. de privacywetgeving 
AVG. De MR is gevraagd instemming te verlenen over 
de aanpak van de invoering van de AVG bij Aan de Basis.

Omdat wij een aantal vragen hadden over de inhoud 
van deze stukken hadden wij de AVG-functionaris van 
Aan de Basis, Bas Teeken, als gast uitgenodigd. Bas 
heeft een toelichting gegeven op de stukken en onze 
vragen beantwoord. Mede op basis van de ontvangen 
stukken en dit gesprek zal de MR een reactie aan het 
bestuur formuleren.

Eigen Risico Drager (ERD)
Om de kosten voor vervanging van personeel bij ziekte 
te waarborgen is in de jaren negentig het zogenaamde 
vervangingsfonds (VF) opgericht. Scholen waren ver-
plicht zich aan te sluiten en te verzekeren voor de 
vervanging van personeel. Om verschillende redenen 
is dit fonds over zijn houdbaarheid heen en wordt 
schoolbesturen nu gevraagd Eigen risico Drager (ERD) 
te worden. Het bestuur van Aan de Basis heeft gekozen 
om per 01-01-2020 ERD te worden en zich hierbij te 
laten herverzekeren. De MR is gevraagd instemming 
te verlenen. Hierover heeft een delegatie van de MR 
gesproken met René Derksen en een toelichting gekre-
gen. Aangezien de nu betaalde premies hoger zijn dan 
de daadwerkelijke vervangingskosten en de verwach-
ting is dat de premies voor het VF de komende jaren 
zullen stijgen heeft de MR instemming verleend met 
deze aanvraag.

Komende periode 
De komende periode zal de MR zich bezighouden met 
in ieder geval de volgende onderwerpen:

 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG);

 Sollicitatieprocedure voor de invulling van de 
vacature van een leerkracht;

 Voortgang herinrichting schoolplein;
 Het regionaal Transfer Centrum (RTC) – Aanvraag 

wordt verwacht.



Jar
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 in de middenbouw
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En
 ook nog jarig

De volgende MR-vergadering staat gepland op  
28 november van 19:00 – 21:00 uur.

Wil je als toehoorder aanwezig zijn of heb je een an-
dere vraag aan de MR neem dan contact op met één 
van de MR-leden of via mr@aandebasis.nl.

Agenda
November
13 inloopochtend
19 creatieve middag MB
20 inloopochtend
21 Basis in Beeld
22 open podium OB
26 creatieve middag MB
27 inloopspreekuur CJG
29 open podium MB+

December
5 Basis in Beeld
5 Sinterklaasviering
11 adviesgesprekken gr.8
16 studiedag team*
16 kinderen vrij*
18 open podium BB
18 inloopspreekuur CJG

Ebba
Evy

Judah
Armicha

Jaeda
Zara Boaike

Elanoor

Liza
Donna

Julia
Djennah

Danny  
(overblijf)

19 Basis in Beeld 
19 kerstviering
20 v.a. 12u vakantie
23 t/m 3 jan kerstvakantie

Let op:
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

Welkom
Welkom in de groep van juf Karin 
Juliètt en Malley

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Ryan

Sabrina
Fay

Lujane
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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  
21 november. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 15 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

http://www.opdemillimeter.nl
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