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Reis mee!
Afgelopen anderhalve week stond in het teken van de 
Kinderboekenweek. De leerkrachten gingen ‘op reis’ 
met hun koffertje naar de andere onderbouwgroepen 
om daar mooie, spannende verhalen voor te lezen uit 
hun lievelingsboek. Ook mochten de kinderen deze 
week hun lievelingsboek meenemen naar school. 

De herfstwandeling
In de klas kwamen we alvast in de stemming van het 
bos, door een boom met herfstkleuren te tekenen en in 
een verrekijker te schilderen wat de boswachter ziet in 
het bos. 

Vandaag hebben we paddenstoelen gezocht tijdens 
onze mooie herfstwandeling bij Kwintelooijen. De kin-
deren hebben genoten van de prachtige herfstkleuren. 
Natuurlijk hebben we onderweg ook allerlei eikeltjes, 
blaadjes, mos en dergelijke interessante voorwerpen 
gevonden en hebben sommigen een eekhoorn zien 
springen of een spin zien bungelen in zijn web. Tussen-
door konden we uitrusten op een bankje of lekker 
spelen in het zand.

Aan het eind gingen we met de grote bus weer naar 
school, waar we onze herfstverhalen konden vertellen.

Herfstvakantie
De kinderen hebben weer veel geleerd afgelopen 
periode. Sommigen gingen voor het eerst naar school, 
andere kinderen hebben hun eerste letters geleerd 
en kunnen hun naam al (bijna) schrijven. Er is hard 
gewerkt in ieder geval! 

Een tip voor de vakantie: lekker veel (buiten) spelen, 
maar ook gezellig samen op de bank een boekje (voor)
lezen.

We wensen iedereen een fijne vakantie toe!
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Onze school heeft zelfstandigheid hoog in het vaandel 
staan, de kinderen dragen zorg voor hun eten, gym-
kleding en nog veel meer. Het ene kind is al snel in staat 
om zelfstandig opdrachten uit te voeren en de ander 
laat nog veel over aan de ouder. Zelfstandigheid is een 
van de belangrijkste eigenschappen 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. 
 Geef je kind van jongs af aan eigen taken (veters 

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

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

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

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

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

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

 Geef hem/haar de tijd om te leren. 

 Maak hem/haar duidelijk dat fouten mogen. Dat 
hoort bij leren. 

 Bovendien: goed genoeg is oké. Je hoeft niet alle-
maal perfect te zijn. 

 Stop met je kind constant bezig te houden: laat het 
zich eens een poosje alleen vermaken. 

 Laat je kind vrij (buiten) spelen, zonder ouderlijk 
toezicht (uiteraard in een veilige omgeving). 

 Laat hem/haar sowieso eens een tijdje (verant-
woord) alleen! 

Uit de bovenbouw
Schoolkeuze groep 8 
Voor de kinderen in groep 8 zullen er binnenkort door 
het voortgezet onderwijs weer informatieavonden 
(november 2019) en open dagen worden georganiseerd 
(januari/februari 2020). Hierover vindt u meer infor-
matie in deze Basis in Beeld. Door het bezoeken van 
deze dagen/avonden kunnen ouders en kinderen tot 
een goede schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs 
komen. Hieronder ziet u een overzicht van locaties en 
data. De tijden volgen wanneer deze bekend zijn. 

Voorlichtingsavond VO - Veenendaal
Het Voortgezet Onderwijs Veenendaal organiseert een 
algemene voorlichtingsavond voor ouders van leerlin-
gen uit groep 7/8. De scholen die zich deze avonden 
presenteren zijn:  het Ichthus College, het Perron, het 
CLV  en het Rembrandt College. 

 Datum - 12 november
 Locatie - Congrescentrum Basiliek Veenendaal
 Aanvangstijd - 19:00

Voorlichtingsavond Pantarijn - Rhenen
Ook het Pantarijn Rhenen organiseert een algemene 
voorlichting over het VO en geeft dan informatie over 
de locatie Rhenen en het doorstroomprogramma PO/
VO.

 Datum - 14 november
 Locatie - Pantarijn Rhenen 
 Aanvangstijd - 19.00

Open huis VO-scholen 
Voor het uitgebreid bezoeken en bekijken van de 
verschillende VO-scholen door ouders en leerlingen 
worden er in januari en februari open dagen georga-
niseerd: 

Pantarijn Rhenen 
Vrijdag 10 januari 2020

Rembrandt College 
Vrijdag 17 januari 2020

Het Perron 
Woensdag 22 januari 2020

CLV 
Vrijdag 24 januari 2020



Ichthus 
Vrijdag 31 januari 2020 
 
We raden ook de kinderen van groep 7 en hun ouders 
aan deze open dagen alvast te bezoeken! 

Geen verlof voor extra kennismakingsmomenten
Onze school merkt dat, naast deze gebruikelijke infor-
matieavonden en open dagen, steeds meer scholen 
extra aanbod creëren om kinderen vast kennis te laten 
maken met het voortgezet onderwijs. Voorbeelden 
hiervan zijn: plusklasochtenden en meeloopmiddagen, 
die individuele scholen organiseren om de kinderen een 
nog beter beeld te geven van hun school.

Onze school is van mening dat de informatieavonden 
en de open dagen een voldoende beeld van de school 
voor voortgezet onderwijs kunnen geven voor ouders 
en kinderen. Onze school zal dan ook geen verlof geven 
voor het bezoeken van de extra meeloopdagen of 
plusklasochtenden.

Scholenbezoek VO
Groep 8 brengt ook elk jaar een bezoek aan twee VO-
scholen. Dit jaar zijn dit het Rembrandt en het Perron. 
Informatie over deze bezoeken volgt te zijner tijd.  

Reminder Informatieavond
Woensdag 30 oktober a.s. organiseren we de jaarlijkse 
informatieavond, speciaal voor “nieuwe ouders”. Wan-
neer u ouders kent met een zoon/dochter jonger dan 4 
jaar die op zoek zijn naar een school, kinderdagverblijf 
of peutergroep, zou het fijn zijn wanneer u ze op deze 
gelegenheid wilt wijzen. 

Heeft u zelf nog nooit zo’n informatieavond bijge-
woond, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. De 
bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur in de 
multifunctionele ruimte van Aan de Basis.

Op woensdag 6, 13 en 20 november a.s. zijn er 
inloopochtenden. Tussen 09.00 en 10.00 uur worden 
belangstellenden ontvangen. Vervolgens verzorgen 
achtstegroepers een rondleiding. 

Schoolmagazine Aan de Basis
Vorige week hebben wij u al geïnformeerd over ons 
allereerste “Magazine Aan de Basis”. Een magazine dat 
er uitziet als een echte “glossy” en waarin we nog beter 
laten zien wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons 
kunt verwachten.

Afgelopen woensdag heeft René tijdens een feestelijk 
moment aan een paar ouders het magazine symbolisch 
uitgereikt. Ook alle (oudste) kinderen hebben een 
magazine ontvangen van hun leerkracht.

Bedankt voor uw aanwezigheid en veel leesplezier. 
Natuurlijk horen wij graag wat u van het magazine 
vindt.

VAV Scholierenloop
Rennen door een hagelbui met de Scholierenloop
Wind en regen hielden de sportievelingen afgelopen 
woensdag 2 oktober niet tegen. Die dag stond in het 
teken van rennen, rennen en nog eens rennen bij de 
25e editie van de VAV scholierenloop.

Er werden 1, 2 of 3 rondes op de atletiekbaan gerend 
(400, 800 en 1200 meter). 

De meiden uit 
groep 5 liepen zelfs 
tijdens een hagel-
bui hun ronde over 
de atletiekbaan uit 
(zie foto: Artemis). 
Super!  

Aan de Basis heeft 
die dag weer een 
sportieve prestatie 
neergezet. Redwan, 
die bij de gymlessen 
al bekend is om 
zijn snelheid, werd tweede bij Jongens groep 7. Maud 
kwam terug van het voorlezen in de bibliotheek als 
kinderburgermeester om ook de atletiekbaan op te 
gaan. Zij werd tweede in haar groep, Meisjes groep 8. 



Zoë uit groep 6 werd vier-
de bij de scholierenloop 
en stond dus ook bijna op 
het podium te schitteren.

Alle deelnemers bedankt! 
Doe jij volgend jaar ook 
mee? Je ervaart hoe het is 
om met leeftijdsgenoten 
lekker los te gaan zodra je 
het startschot hoort en je 
krijgt een medaille mee 
naar huis.

Reminder Ouderpanel
In de afgelopen jaren is gebleken dat het ouderpanel 
een absolute meerwaarde heeft voor de school. Daar-
om staan hebben wij weer een aantal bijeenkomsten 
gepland.

De kracht van het ouderpanel is dat we, ouders en 
directeur-bestuurder, in een ongedwongen sfeer al-
lerlei zaken die op en rond de school spelen kunnen 
bespreken. Het gaat over waar ouders tegen aan lopen, 
wat ouders horen of ervaren. 

In het ouderpanel  worden geen afspraken gemaakt en 
er worden geen verslagen gemaakt. De kracht ligt in 
het gesprek en het uitwisselen van informatie. Nieuws-
gierig zijn naar wat er leeft in school en zeker ook onder 
ouders. Toch kan er altijd een onderwerp uit komen die 
een nadere uitwerking behoeft. Soms gebeurt dat al 
automatisch.

Het ouderpanel is op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 
uur op de volgende data:

  Vrijdag 1 november 2019
  Vrijdag 24 januari 2020
  Vrijdag 3 april 2020

Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan administra-
tie@aandebasis.nl. U mag natuurlijk ook even binnen-
lopen bij René Derksen. 

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 eerstvolgende spreekuur vindt plaats 
op woensdag 30 oktober a.s. van 08.30-09.30 uur.

Locatie: dependance, naast ib-kamer  

Agenda
Oktober
18 open podium BB
21 t/m 25 herfstvakantie
28 gouden weken
28 luizencontrole
30 inloopspreekuur CJG
30  infoavond nieuwe ouders

November
1 leerlingpanel*
1 ouderpanel*
6 inloopochtend
7 Basis in Beeld
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*

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

Veel plezier
in de
herfstvakantie!
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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  
7 november. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 1 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
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