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M O N T E S S O R I  K I N D  C E N T R U M

Basis Beeldin

In de onderbouw hebben we een palet geknutseld en 
een lampion gemaakt voor de Lampegietersavond. De 
kinderen hebben een ronde door het centrum gemaakt 
met hun mooie werk. 

We besteden aandacht aan verven, schilderen ons 
eigen gezicht en bekijken kunst. We zijn zelf ook kun-
stenaars! 

Afgelopen dinsdag was onze informatieavond en op 
woensdag de inloopochtend waarbij we met elkaar 
hebben kunnen bespreken wat we verwachten van 
elkaar: school, ouders en kinderen. 

En volgende week, vrijdag 27 september a.s., zijn 
ouders van onze groepen van harte uitgenodigd in het 
lokaal van uw eigen kind. We starten dan om 11.30 
uur met een open podium. Kinderen vinden het altijd 
geweldig om hun eigen ouder in het publiek te ontdek-
ken. 

Houdt u de letter van de week in de gaten? Nu zijn we 
bezig met de ‘r’ (spreek uit: rrrrr en niet ‘er’).  De kin-
deren mogen spulletjes of plaatjes meenemen waar die 
letter in zit, zodat die op de lettertafeltjes kunnen staan. 

Uit de middenbouw
Rembrandt
We zijn dit schooljaar met de hele school gestart met 
een kunstzinnige opening van het kosmische thema 
Rembrandt, waarbij een aantal leerkrachten hebben 
verteld over het schilderij dat ze hadden meegenomen. 
Veel kinderen hebben in hun klas verteld over eigen 
ervaringen met schilderen en soms zelfs hun kunst 
laten zien. We hebben al veel geleerd over de beroem-
de schilder Rembrandt en zijn zelf ook creatief met dit 
onderwerp bezig geweest. 

Bezoek aan de cultuurfabriek
We gaan met de middenbouw op bezoek bij de cul-
tuurfabriek in Veenendaal in verband met het project 
Rembrandt. De groep van Roos/ Ilja gaat dit op 25 
september doen, de groepen van Suzanne/ Moniek en 
Helma gaan op 26 september en de groep van Mirjam 
op 27 september. 

Gouden weken
Direct vanaf de start van het nieuwe schooljaar werken 
we in elke groep aan een positief groepsklimaat met 
eigen afspraken en regels. Deze eerste weken zijn goud 
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waard voor de groepsvorming en hoe we met elkaar 
willen werken in de groep.

Ik-tas
In elke groep van de middenbouw oefenen alle kinde-
ren met het presenteren voor de klas. Dit is best span-
nend en daarom kiezen we een onderwerp die dicht bij 
jezelf ligt, namelijk over je hobby’s, lievelingsspeelgoed, 
favoriete boek etc. Als uw kind de ik-tas mee naar huis 
krijgt zit er een brief in, waarop staat wat de bedoeling 
is. De kinderen van groep 5 nemen als extra uitdaging, 
een plaatje of knuffel mee van een dier dat bij hun 
karakter past. 

Gym
Met de groepen van de middenbouw gymmen we dit 
jaar op twee locaties. Op dinsdagochtend bij De Vallei 
(zwembad) en op woensdagochtend bij onze vertrouw-
de locatie De Trommelaar. De tijden kunt u navragen bij 
de groep van uw kind. Op dinsdag geeft Chiel de gymles 
en daar zijn we heel blij mee. Dank je wel Chiel voor de 
leuke start van dit jaar!

Hulp van ouders
Sommige kinderen hebben wat extra oefening nodig bij 
bepaalde vakken; zoals rekenen spelling of lezen. Het is 
fijn als dit buiten de klas kan worden geoefend. Daarbij 
kunnen we uw hulp goed gebruiken. Als u iets voor 
ons kunt betekenen: bij sommige groepen hangt een 
lijst aan de deur waarop u zich kunt inschrijven. Voor 
vragen kunt u bij de leerkracht terecht. 

Adverteren in de  
Basis in Beeld
Heeft u een eigen bedrijf of werkt u bij een bedrijf dat u 
graag onder de aandacht wilt brengen? Het is mogelijk 
om te adverteren in de Basis in Beeld. Voor meer 
informatie over de mogelijkheden en de tarieven kunt u 
contact opnemen met Brenda van Beek via administra-
tie@aandebasis.nl of bellen naar  0318-540339.

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

De schoolfotograaf
Op dinsdag 24 september en woensdag 25 septem-
ber a.s. komt Erika Derksen, de schoolfotograaf, weer 
op school om de jaarlijkse foto’s van alle kinderen te 
maken. Ze begint meteen om 8.30 uur en is de hele 
dag aanwezig. Op dinsdag 24 september is er om 15.00 
uur de mogelijkheid voor de broertje(s) en/of zusje(s) 
die niet bij ons op school zitten, met hun oudere/
jongere broer en/of zus op de foto te gaan. Wilt u hier 
gebruik van maken, stuur dan een mailtje naar Mirjam 
(m.jongerden@
aandebasis.nl). 

U krijgt een inlog-
code waarmee u 
eventueel nabestel-
lingen kunt regelen. 

VAV Scholierenloop
De kinderen van groep 3 tot en met 8 kunnen op 
woensdagmiddag 2 oktober op de echte atletiekbaan 
van VAV heerlijk gaan hardlopen. Het gaat er vooral om 
dat je dit eens kunt meemaken, maar je kunt ook nog 
meedoen voor prijzen! De ouders en kinderen van deze 
groepen hebben op donderdag 12 september in een 
mail meer informatie hierover gekregen. 

Voor vragen: de eigen leerkracht of Tilly Naber  
(leerkracht onderbouw). Inschrijven kan tot en met  
20 september a.s. 

mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=Ouderbijdrage
mailto:m.jongerden%40aandebasis.nl?subject=
mailto:m.jongerden%40aandebasis.nl?subject=


Schoolhockeytoernooi
Op woensdag 16 oktober is het Schoolhockey toernooi 
op de club Spitsbergen. 

Dit jaar doet onze school daar ook aan mee! Als je in 
groep 3 tot en met 8 zit, kun je je opgeven en kunnen 
we een team maken. Op 9 en 11 oktober kan je dan 
alvast trainen. 

Meer hierover lees je in de aparte brief die ouders en 
kinderen van deze groepen via de mail hebben ontvan-
gen. 

E-boeken lezen & luisteren
Heb je een jeugdpas van de bibliotheek in Veenendaal? 
Dan kun je op de Yoleo website of in de Yoleo app 
inloggen en gratis e-boeken lenen. Deze boeken kun je 
lezen en luisteren tegelijk!

Veel plezier met lezen en luisteren!

(Inloggen met een volwassen pas kan helaas niet. Let 
op: je moet inloggen met je pasnummer en niet met 
mailadres!)

Even voorstellen
Ik ben Manon Vermeer. Ik ben opgegroeid in Rhenen.  
Ik ben van huis uit saxofonist en ik heb mijn eigen 
lespraktijk naast mijn werkzaamheden binnen het 
primair onderwijs. Ik werk in zowel het speciaal basis-
onderwijs als het reguliere basisonderwijs.

Ik ben een sociale, enthousiaste, muzikale en sterke 
jonge vrouw. Ik ben moeder van Evi (5 jaar). Ik geniet 
van het maken van muziek, luisteren naar muziek en 
het werken in dit vak. Zelf musiceren en een rol van 
betekenis kunnen spelen in de muzikale ontwikkeling 

en beleving van kin-
deren is mijn passie. 
Ik heb van mijn hobby 
mijn beroep kunnen 
maken en dat vind ik 
fantastisch.

Vanaf dit schooljaar ga ik de muzieklessen verzorgen 
voor de onder, midden en bovenbouw. In de zomer-
vakantie heb ik al even kennis kunnen maken met het 
team. Ik ben erg enthousiast en ik heb dan ook veel zin 
om de lessen te gaan verzorgen.

Ouderbijdrage 2019-2020

In de eerste week van het schooljaar heeft u vanuit 
ClubCollect een factuur ontvangen om de ouder-
bijdrage te voldoen. Mocht u geen bericht hebben 
ontvangen of naar aanleiding van de factuur nog 
vragen hebben, geef dit dan aan bij Brenda van Beek 
(administratie) via administratie@aandebasis.nl of bel 
naar 0318-540339. Het is ook mogelijk om vanuit uw 
persoonlijke betaalpagina een vraag te stellen via het 
ticketsysteem van ClubCollect.

Over de schoolbibliotheek
En jeugdtijdschriften en de Kinderboekenweek......
Dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers, waaronder 
twee opa’s van leerlingen, kunnen we de “bieb” open-
stellen voor onze leerlingen en draait de boel weer!

Op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdag de 
hele dag en vrijdagmorgen kunnen de kinderen rond-
kijken en boeken zoeken. Daar wordt gelukkig veel 
gebruik van gemaakt.

Mocht u het leuk vinden om ons te ondersteunen in 
de bibliotheek en heeft u tijd op maandag-, dinsdag- of 
woensdagochtend van 8.45 uur tot 10.15 uur, dan bent 
u van harte welkom.

Ik ben Manon Vermeer. Ik ben opgegroeid in Rhenen. Ik ben van huis uit saxofonist en ik heb mijn
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Want....hoe vaker de kans om boeken te lenen en te 
lezen ....hoe fijner, want lezen is belangrijk voor kin-
deren!!!!!

Informatie is te krijgen bij de leerkracht van uw kind.  
Ze zullen u waarschijnlijk dan verwijzen naar Mirjam, 
Tilly of Franciska.

In de kasten aan de buitenzijde van de bibliotheek ligt 
het gratis promotiemateriaal van diverse uitgeverijen. 
U vindt hier informatie over abonnementen van diverse 
jeugdbladen.

Dit jaar zal er geen centrale opening zijn van de Kinder-
boekenweek, aangezien er die week nog gelegenheid is 
om de resultaten van het thema Rembrandt te bekijken 
op school.

Dat betekent niet dat er geen aandacht zal worden ge-
schonken aan het thema “Reis mee”. Voertuigen staan 
dit jaar centraal. Ook op onze school zullen er reizen 
plaatsvinden en wel door juffen (onderbouw) door 
kinderen (middenbouw) en zelfs door boeken (boven-
bouw)

Hoe dat allemaal gaat gebeuren, hoort u later.

Spreekuur CJG op school
In de Basis in Beeld van 5 september heeft u informatie 
kunnen lezen over het Centrum voor Jeugd en Gezin en 
het spreekuur bij ons op school.

Onze contactpersoon is de heer el Keriasti (Jessin) en 
niet mevrouw el Keriasti. Onze excuses voor deze fout.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar 
ouders en jeugdigen dagelijks terecht kunnen met al-
lerlei vragen over opgroeien en opvoeden.

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur 
op onze school. Dit spreekuur vindt plaats de volgende 
data (08.30-09.30 uur):

Woensdag 25 september 2019 
Woensdag 30 oktober 2019 
Woensdag 27 november 2019 
Woensdag 18  december 2019

Woensdag 29 januari 2020
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 25 maart 2020
Woensdag 22 april 2020
Woensdag 27 mei 2020
Woensdag 24 juni 2020
Woensdag 15 juli 2020

Locatie: dependance, naast ib-kamer 

Agenda
September
23 gouden weken
24 t/m 25 schoolfotograaf
24 informatieavond MB
25 inloopspreekuur CJG
27 open podium OB+
30 gouden weken
 

Oktober
2 t/m 13  Kinderboekenweek
2 VAV Scholierenloop*
3 Basis in Beeld
16 Schoolhockeytoernooi*
17  Basis in Beeld
17 herfstwandeling
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

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

http://www.aandebasis.nl


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  
3 oktober. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 27 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
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