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Uit de onderbouw
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn weer
voorbij gevlogen. Nu staat de herfstvakantie alweer
bijna voor de deur.

krachten uit de onderbouw, hebben ook allemaal een
keer voorgelezen uit hun lievelingsboek in een andere
onderbouwgroep.

Kinderboekenweek
In de klas hebben we de laatste weken gewerkt over
de kinderboekenweek en over wat de kinderen later
willen worden. Dit leverde veel leuke verhalen op. We
hebben natuurlijk ook allerlei boeken gelezen waarin
een bepaald beroep centraal stond. Ook was er een
speurtocht waarbij de kinderen de juiste attributen
bij een bepaald beroep moesten zoeken. De leer-

Herfst
Naast de kinderboekenweek stond natuurlijk ook de
herfst centraal. We hebben gekeken naar de verschillende seizoenen en hebben uitgezocht welke dingen je
allemaal in de herfst ziet veranderen. Vandaag hebben
we met z’n allen genoten van de jaarlijkse herfstwandeling in Kwintelooyen. En het was natuurlijk ook alweer
een heel feest om weer eens met de klas in de bus op
stap te gaan.
Open podium
Morgen (vrijdag 15 oktober) hebben wij nog een open
podium voor de ouders in de onderbouw. In de vorige
Basis in Beeld heeft u hier al meer over kunnen lezen.
Wij willen u vragen om per kind, een volwassene naar
het open podium te sturen. Dit omdat wij de grootte
van de groep nog een beetje willen beperken. Het open
podium begint om 11.30 uur.

Verder wensen wij iedereen een fijne herfstvakantie en
hopen de kinderen weer lekker uitgerust op maandag
25 oktober te verwelkomen in de groep.

Uit de middenbouw
Herfstwandeling
Vandaag was het weer tijd voor onze jaarlijkse herfstwandeling in Kwintelooijen. Het is elke keer weer mooi
om te zien hoe de natuur in de herfst verandert. Het
zoeken naar mooie bladeren en vruchten die de bomen
verliezen blijft een leuke activiteit. Het spotten van
bijzondere paddenstoelen mag natuurlijk ook niet ontbreken bij een herfstwandeling. Groep 5 mocht nog op
eigen excursie met een gids van IVN, waardoor ze nog
beter naar de natuur gingen kijken. Op school konden
de kinderen elkaars gevonden schatten bewonderen.
Afsluiting thema en Kinderboekenweek
Vorige week woensdag hebben we met de hele school
ons gezamenlijke thema over voeding afgesloten. We
zongen buiten op het plein met de hele school het
lied: “Banaan” wat natuurlijk zeer toepasselijk is bij dit
thema. Nu werken we over de Kinderboekenweek. Dit
jaar is het thema: Worden wat je wil. Wij vinden het
tijdens de Kinderboekenweek altijd erg leuk als een
leerling een boek mee naar school neemt om erover te
vertellen in de klas. Natuurlijk mag dit ook nog na de
Kinderboekenweek. Dus heeft uw kind een boek waar
het helemaal weg van is. Geef het vooral een keertje
mee naar school
Workshop
Op dinsdag 26 oktober en dinsdag 2 november bezoeken de groepen de workshop: Mijn klas is een dansstudio. Deze activiteit behoort tot de culturele activiteiten die wij jaarlijks met onze leerlingen doen. De
kinderen leren leuke bewegingen op muziek. Het zou
fijn zijn als ze die dag kleding dragen waarin zij lekker
kunnen bewegen. De groepen van Moniek en Elvy gaan
op 26 oktober. De groepen van Mirjam en Helma gaan
op 2 november.

Uit de bovenbouw
Kamp
Het jaarlijkse bovenbouw kamp zit er weer bijna op!
Deze week zijn de twee laatste groepen op kamp geweest en de groep van Daniël en Suzanne komt
morgen terug.
Ouders, bedankt voor jullie hulp als fietsouder, nachtspelouder, bagageouder, bezemwagenouder en bege-

leiding. Zonder jullie hulp hadden we het kamp niet
kunnen draaien!

Egypte
Na de herfstvakantie gaan we in de bovenbouw aan de
slag met het thema Egypte.
We gaan starten bij de oude Egyptenaren. Piramides,
Farao’s en mummies zullen voorbij komen. Welke
goden hadden de Egyptenaren en hoe dachten ze over
de dood? Daarna zullen we het continent Afrika verder
bekijken. Welke dieren leven daar? Welke klimaten
komen voor en hoe ziet het land eruit

Uit de kangoeroegroep
In verband met een verschuiving in de werkzaamheden
van Lieske, is de Kangoeroegroep na de zomer twee
keer bij elkaar geweest. Het thema was Voeding. We
hebben geproefd en gekeken naar de ingrediënten in
ons voedsel. Wat zijn zintuigen? Welke smaken zijn er?
Wat gebeurt er als je proeft met een blinddoek?

De kan met rode limonade ruikt heerlijk en ziet er
lekker uit. Maar smaakt dit ook lekker? Kun je worden
gefopt? De kinderen hebben ontdekt dat alle zintuigen
meedoen bij het proeven. Waar komt een appel vandaan? En waar komt ons brood vandaan? Is het eten
bewerkt of onbewerkt? Hoe zit dat met rozijnen en met

melk? In brood zitten vezels. Zie je verschil als je bloem
zeeft en volkoren meel? Hoe maak je (zout) brooddeeg
en wat kun je daar mee doen? De kinderen weten dat
onbewerkt eten (meestal) gezonder is dan bewerkt
eten.
Na de herfstvakantie gaat de Kangoeroegroep gelukkig verder! Om de week op dinsdag, te beginnen op
dinsdag 26 oktober. Het thema tot de Kerst zal zijn:
Lichaam en beweging.

Dag van de leraar
Op dinsdag 5 oktober was het de dag van de leraar. Wij
hebben de leraren die dag in het zonnetje gezet met
een leuke attentie. Vanuit de gemeente Veenendaal
werd er een heerlijk gebakje aangeboden.

wanneer mogelijk een andere route te nemen (over de
brug). Die route is weliswaar minder veilig, maar kan
wel ingezet worden. Daarnaast zijn we met de Calvijnschool in overleg met de wijkmanager om naar aanvullende oplossingen te kijken. Aangezien deze oplossingen met de infrastructuur te maken kunnen hebben,
heeft dat enige tijd nodig.
Daarnaast willen we u nogmaals vragen de voorgestelde rijrichting met de auto (eenrichtingsrondje) te gebruiken: vanaf de Duivenwal: klein stukje Trommelaar,
direct links de Duivenwal-West, PWA-Park en dan eventueel om de Calvijnschool naar de Trommelaar.
Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets
Parkeer alleen op in de daarvoor bedoelde parkeervakken
Maak indien mogelijk gebruik van de parkeerplaatsen bij Sportservice Veenendaal of het PWA-Park
En natuurlijk het verzoek met elkaar op de veiligheid
van u en de kinderen te letten.

Herinnering informatieavond
‘nieuwe ouders’
Woensdag 3 november a.s. organiseren we de jaarlijkse informatieavond, speciaal voor “nieuwe ouders”.
Wanneer 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 bijgewoond, 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.

Verkeerssituatie rondom de
scholen
De verkeerssituatie rondom de scholen is al jaren een
punt van aandacht. Met twee scholen en relatief smalle
straten is het een uitdaging voor ons allen om het naar
school/huis gaan veilig te laten verlopen.
Na de zomervakantie hebben wij gemerkt, en ook de
omliggende buren, dat er regelmatig onveilige verkeerssituaties ontstaan. We willen u daarom vragen weer
extra alert te zijn tijdens de breng- en haalmomenten
van de kinderen.
We hebben afgesproken dat de kinderen die gebruiken
maken van de Duivenwal-West achter elkaar fietsen of

Op woensdag 10, 17 en 24 november a.s. zijn er
inloopochtenden. Tussen 09.00 en 10.00 uur worden
belangstellenden ontvangen. Vervolgens verzorgen
achtstegroepers een rondleiding.

Welkom

Extra informatie
Net als vorig jaar willen wij vragen om uzelf aan te
melden. Ondanks de versoepelde coronamaatregelen is
het voor ons van belang dat wij weten hoeveel personen wij kunnen verwachten, zowel tijdens de informatieavond als de inloopochtenden. Daarom vragen wij
u zich via deze link aan te melden. Het is ook mogelijk
een bericht te sturen naar administratie@aandebasis.nl
of te bellen naar 0318-540339 om uw aanmelding door
te geven. Graag uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en aantal personen vermelden.

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Gevonden en verloren
voorwerpen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek
waar ouders en jeugdigendagelijks terecht kunnen met
allerlei vragen over opgroeien en opvoeden.

In de afgelopen weken zijn er weer diversen spullen
(jassen, tassen, broodtrommels e.d.) achter gebleven
op school. Mocht uw kind iets missen dan willen wij
u vragen om samen met uw kind in de bak te kijken.
Kinderen uit de bovenbouw kunnen zelf even kijken of
er iets van hen tussen ligt.

Privacy Verklaring Onderwijs
Op school verwerken wij van al onze leerlingen en
diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. Wij vinden
een goede omgang met persoonsgegevens van groot
belang en zijn ons bewust van de verplichtingen die
de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook
verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de
persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van
uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan.
In de bijlage “Privacy Verklaring Onderwijs” leggen wij u
graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw
kind omgaan.
Daarnaast worden er op school foto’s en/of video’s
gemaakt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt in onze
nieuwsbrief, op de website of sociale media. U heeft
aangegeven voor welke doeleinden u toestemming
verleent en welke niet.
Wilt u een wijziging doorgeven? Vraag dan een nieuw
formulier aan via administratie@aandebasis.nl. Weet
u niet meer waarvoor u toestemming heeft gegeven?
Ook dan kunt u contact opnemen via administratie@
aandebasis.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact
opnemen met Brenda van Beek op 0318-540339.

Welkom in de groep van Tilly
Theo en Tygo

Spreekuur CJG op school

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur op
onze school. Het eerst volgende spreekuur vindt plaats
op woensdag 27 oktober a.s. van 08.30-09.30 uur.

Locatie
Dependance, naast ib-kamer (ingang MF-ruimte aan de
Trommelaar (gymzaal)

Herfstvakantie
Volgende week in het herfstvakantie (18 tot en met 22
oktober). Wij wensen u en de kinderen een hele fijne
week toe en zien jullie graag weer uitgerust op maandag 25 oktober terug op school.

Agenda
Oktober
15
15
15
18 t/m 22 okt
25
25
27

Colofon
leerlingpanel
ouderpanel
open podium OB (met ouders)
herfstvakantie
gouden weken
luizencontrole
inloopspreekuur CJG

November
3
nfoavond nieuwe ouders
4
Basis in Beeld
10
inloopochtend
16
creatieve middag MB
17
inloopochtend
18
Basis in Beeld
19
open podium MB
23
creatieve middag MB
24
studiemiddag team
24
inloopochtend
24
inloopspreekuur CJG

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
28 oktober. Kopij voor Basis in Beeld graag
voor 22 oktober 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

