
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

Thema ruimte
De afgelopen twee weken hebben we het in de onder-
bouw gehad over de ruimte. Op dinsdag 24 mei zijn we 
’s middags met alle kleuters naar de voorstelling ‘André, 
het astronautje’ geweest in theater Lampegiet. Deze 
voorstelling is gemaakt n.a.v. het gelijknamige boek van 
André Kuipers. De leerlingen hadden al veel geleerd in 
de klas over de ruimte, de planeten, raketten en astro-
nauten. Het was een leuke voorstelling waar me met 
plezier naar hebben gekeken. 

Naast allerlei lesjes en knutselwerkjes hebben we ook 
een aantal liedjes geleerd over de ruimte. 

In onderstaand liedje (op de wijs van ‘De wielen van de 
bus’) hebben de kleuters alle planeten geleerd.

De planeten draaien om de zon, 
om de zon, om de zon. 
De planeten draaien om de zon 
en wij kennen er negen.  
Mercurius, Venus, Aarde, Mars, 
Jupiter, Saturnus, 

Uranus, Neptunus en Pluto ook 
en dat zijn alle negen                            
Op de Aarde wonen wij, 
wonen wij, wonen wij. 
Op de Aarde wonen wij 
en kijken naar de maan.                  
Onze Maan is grijs en koud, 
grijs en koud, grijs en koud. 
Onze Maan is grijs en koud 
en zit ook vol met kraters  

 

Merkt u thuis dat het 
onderwerp leeft bij 
u kind, kijk dan eens 
in de bibliotheek van 
Veenendaal naar de 
andere boeken van 
André Kuipers over 
de ruimte.
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Uit de onderbouw



Thema water

Sinds deze week hebben we een nieuw thema…. water. 
Dit thema zullen we hebben tot de zomervakantie. We 
gaan met de kinderen kijken naar wat voor soort water 
er allemaal op de aarde is: meren, rivieren, zeeën, 
sloten, etc. Ook gaan we het met de kinderen hebben 
over de smaak van water. Je hebt zout en zoet water. 
Wat kan je drinken en wat niet. 

Naast water gaan we het ook hebben over twee dieren 
die in het water leven. De kwal en de zeester. Wist u dat 
als een zeester een arm kwijt raakt, door bijvoorbeeld 
een roofdier, deze vanzelf weer aangroeit?  

Uit de middenbouw
Intellectuele wandeling
Het zijn alweer de laatste lootjes voor de zomervakan-
tie. Het tweede verslag staat voor de deur, mocht het 
verslag nog thuis liggen dan graag inleveren op school 
bij de leerkracht. De toetsperiode is bijna afgerond en 
veel kinderen hebben hun intellectuele wandeling ge-
maakt. Leerlingen hebben veel wenbezoekjes gebracht. 
Een kijkje nemen en een dagdeel werken in een andere 
groep door kinderen die de overstap gaan maken van 
bouw. Spannend, maar vooral leuk om eens een kijkje 
te mogen nemen bij de andere groepen.

Avondvierdaagse
Deze week trekken we allemaal onze wandelschoenen 
weer aan voor de avondvierdaagse. We hopen natuur-
lijk op mooi weer en goede zin. Vier avonden gezellig 
door de omgeving wandelen.

Regel van de week
Binnen iedere groep wordt er gewerkt aan de regel van 
de week. Zo zetten we nog even de puntjes op de i met 
betrekking tot hoe we met de spullen, de klas en onze 
klasgenoten omgaan. Zo zijn weer eens bewust bezig 
met hoe we het fijn kunnen hebben op school en ons 
werk goed kunnen doen.

Creamiddag
Over een paar weken zal er na een heel lange periode 
weer eindelijk een creamiddag kunnen plaatsvinden. 
Door corona zijn deze middagen steeds komen te ver-
vallen. Het zal wel een even wennen zijn, maar ook 
hierin zullen we vooral genieten van dat deze manier 
van werken eindelijk weer kan in de school.

Kosmisch onderwijs
Bij kosmisch onderwijs zijn we aan het werk over zoog-
dieren. We hebben de vleermuis nader bekeken en zijn 
nu bezig met het ontstaan van de mens. Bij juf Lieske 
in de groep zat een botje in een potje en in dit proefje 
zagen de kinderen het belang van kalk in de botten. 
Verder hebben we grote tekeningen gemaakt van ons 
lijf met alles wat je erin zou zien als je een röntgenfoto 
zou maken. 

Tafels oefenen
We willen graag het belang van het oefenen van de 
tafels van vermenigvuldigen weer onder de aandacht 
brengen. Het blijkt dat deze toch weer zijn weggezakt. 
Het is belangrijk om deze paraat te hebben en ze 
helpen bij het vergroten van het wiskundig inzicht. 
Dagelijks een tafel opdreunen en dan ook door elkaar 
oefenen is een effectieve manier. Daarnaast is er 
digitaal veel te vinden om te oefenen. Zo is er de site 
tafelsoefenen.nl.

Uit de bovenbouw
Groep 8
Afgelopen weken hebben voor groep 8 in het teken 
gestaan van de Eindcito. Iedereen heeft inmiddels de 
uitslag gekregen. Op naar het VO! Maar eerst nog even 
een spetterende afsluiting van de basisschool. De kin-
deren zijn al weken druk aan het oefenen aan de eind-
musical. Hoe en de wat houden we natuurlijk nog even 
geheim. U heeft inmiddels al informatie ontvangen over 
de filmdag. We gaan er iets leuks van maken!

Middeleeuwen
Als laatste thema dit schooljaar gaan we het in de 
bovenbouw hebben over de Middeleeuwen. Hoe was 
het leven tijdens de Middeleeuwen? Was het leuk om 
in een kasteel te wonen? Wat waren de taken als je 
ridder was? Natuurlijk gaan we het hebben over de Pest 
en de heksen komen ook aan bod. Tijdens het thema 
zijn we uitgenodigd in de bibliotheek van Veenendaal 
om daar in een afgesloten wereld een Middeleeuwse 
stad te bouwen in Minecraft. Dat wordt vast leuk! 

Verslagen
Binnenkort gaan de verslagen weer mee. U kunt het 
werk waar uw kind trots op is weer bekijken en lezen 
welke vorderingen uw kind gemaakt heeft. Naar aan-
leiding van de verslagen zullen er weer oudergesprek-
ken plaatsvinden. 

http://tafelsoefenen.nl


Reminder: 
Oudervergadering 2022
Op woensdag 8 juni vindt onze jaarlijkse oudervergade-
ring plaats. Het thema dit jaar is Mediawijsheid.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom om de ouder-
vergadering bij te wonen. Op een interactieve manier 
wordt u meegenomen in de mediawereld waarin wij, 
maar ook onze kinderen in leven. Naar verwachting zal 
de voorstelling rond 22.00 uur afgelopen zijn.

U komt toch ook?

Zomerfeest
Op woensdag 6 juli sluiten we het schooljaar feestelijk 
af met ons jaarlijkse zomerfeest. Jullie zijn allemaal van 
harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur. Voor de kin-
deren zijn er diverse activiteiten en er is voor iedereen 
eten en drinken. 

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken voor, tijdens en na 
het feest. Alleen met uw hulp kunnen wij er een gezel-
lig feest van maken!! In tijdsblokken van een uur zijn 
alle activiteiten verdeeld, dus hopelijk zijn er genoeg 
enthousiaste helpers.

Waarmee kunt u helpen?
Voorbereiding 
Opbouwen van materiaal (14.00-16.00 uur)

Tijdens het zomerfeest

 schminken

 attracties begeleiden (springkussen, Oud Hollandse 
spelletjes, stormbaan, e.d.)

 drinken schenken/hapjes bereiden en verkopen

Na afloop 
Opruimen van materiaal (19.00-20.00 uur)

Aanmelden
Als u wilt helpen, dan kunt u een mail sturen naar:  
ac@aandebasis.nl. Vermeld uw naam, ouder van …,  
uit de groep van … En vermeld er ook bij waarbij u  
kunt helpen en hoeveel uur u inzetbaar bent.

Zonder uw hulp kan het zomerfeest niet georganiseerd 
worden.

Wij hebben er zin in! 
De activiteitencommissie

Kindwerkdossier
We willen u, als ouder, weer even meenemen in de 
ontwikkeling van het Kindwerkdossier op Aan de Basis.

U bent al gewend dat er enkele mooie werkjes aan het 
verslag worden toegevoegd, maar achter de schermen 
zijn we aan het nadenken over hoe we het Kindwerk-
dossier straks willen gaan vormgeven: 

 Wordt het een multomap met mooi werk erin? 

 Of kiezen we voor een andere vormgeving, waar kin-
deren meer hun eigen ‘stijl/draai’ aan kunnen geven.

In elk geval zal er een bepaalde structuur in het 
Kindwerkdossier aanwezig zijn. 

Oudervergadering - 8 juni 2022

datum
Woensdag 8 juni 2022

programma

19.15 - 20.00 uur 
Bestuursverslag

20.00 - 22.00 uur 
Op een interactieve 
manier wordt u in het 
thema meegenomen.

mailto:ac%40aandebasis.nl?subject=


1. Ten eerste zullen er overzichten in komen van 
vaardigheden (doelen) voor kinderen, zodat zowel 
de kinderen als u weten waar de kinderen op school 
mee bezig zijn. We zijn deze vaardigheden/doelen 
voor taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikke-
ling en leren-leren aan het uitwerken. Dit vraagt voor 
elke bouw om andere manieren, zo zullen we voor 
kinderen in de onderbouw meer met plaatjes en 
foto’s werken. 

2. Ten tweede is er ruimte voor werk waar het kind 
trots op is en werk waarin het kind ‘bewijst’ dat hij/
zij een bepaalde vaardigheid beheerst. 

3. Ten slotte is er plaats voor werk waarin het kind laat 
zien hoe het met persoonlijke doelen bezig is. 

Maar het werken met een Kindwerkdossier vraagt 
niet alleen om een ‘map’. Het zal ook betekenen dat 
de verslag (avonden) een andere vorm zullen gaan 
krijgen. Het kind zal bij deze gesprekken, met wat hulp 
van de leerkracht zelf aan ouders laten zien wat het de 
afgelopen periode heeft geleerd en waar hij/zij nu mee 
bezig is.

En mogelijk betekent dit ook een verandering in de 
jaarplanner. De verslaggesprekken worden waarschijn-
lijk niet meer twee keer per jaar georganiseerd, maar 
meer gespreid door het jaar heen. We zijn in het team 
hierover nog aan het nadenken. 

Om u als ouder nog wat meer mee te nemen in het 
proces van het Kindwerkdossier, zal er in de komende 
twee Basis in Beeld brieven vanuit elke bouw iets meer 
verteld worden over de ontwikkelingen in elke bouw. 

 Op 16 juni zal de onderbouw iets vertellen over de 
ontwikkeling van het Kindwerkdossier. 

 In de BiB van 30 juni zullen de midden- en boven-
bouw iets vertellen over de ontwikkeling van het 
Kindwerkdossier.

Mocht u ook leuke ideeën hebben over het Kindwerk-
dossier en de rol van ouders hierin, bespreek dit met de 
leerkracht. Wij vinden het fijn als ouders meedenken in 
deze ontwikkelingen!

Ouderpanel
Inzamelingen actie Oekraïne 
Wij hebben lege flessen ingezameld voor de Oekraïners, 
dat deden we om hun te helpen in deze moeilijke tijd. 
We hebben in totaal  450 euro opgehaald. 

Wij (Lieke, Dina , Isa en Iris) stonden s’morgens en 
s’middags op het plein om de flessen aan te nemen aan 
het einde van elke dag, gingen we ze inleveren voor 
statiegeld.

Lieke en Dina zijn bij hun in de buurt  langs de huizen 
geweest om flessen op te halen .

Vorige week stond er als verrassing nog een hele grote 
zak met heel veel flessen in de schuur van wel 84 euro. 
Ook hebben Evy, Maud en Melle in hun straat nog heel 
veel flessen opgehaald en gedoneerd. Allemaal ontzet-
tend bedankt.  



Opfriscursus
Hier deel 3 van onze opfriscursus afspraken en ge-
woontes op Aan de Basis. De komende twee weken 
zullen we stil staan bij de twee onderstaande regels  
en/of gewoontes.  

1. Ik beëindig wat ik begon. Als ik het werkje af heb, 
breng ik het netjes terug naar de kast. 

2. Ik ben altijd beleefd. Ik luister naar anderen en laat 
de ander uitspreken. 

Regel 1 is dagelijkse kost in de klas en erg belangrijk. Op 
deze manier leren we kinderen structuur, plannen en 
opruimen. Door een werkje af te maken en dan op te 
ruimen, blijft je tafel netjes en andere kinderen hoeven 
dan niet lang te wachten totdat zij met dit materiaal 
kunnen werken. Daarbij geeft het een prettig gevoel 
om een werkje af te ronden, waardoor kinderen meer 
gemotiveerd zijn om door te gaan met het volgende.  

Regel 2 spreekt voor zichzelf. Dit is een standaard 
omgangsvorm die wij als volwassenen toepassen en 
ook verwachten van andere mensen om ons heen. Voor 
kinderen is dit nog niet vanzelfsprekend en dus goed 
om bij stil te staan. Regelmatig komt dit in gesprekken 
naar voren in de klas en zeker bij een “ruzie” tussen 
twee kinderen. Tijdens de Gouden Weken is dit ook een 
speerpunt.  

 
        EEN WERKJE HIER EEN WERKJE DAAR 

 
WAT ONHANDIG….  

NIKS IS KLAAR 
 

 

Groetjes van Chaos 

  
     

BEHANDEL ANDEREN  

  

 
ZOALS JE DOOR HEN 

 BEHANDELD   

  WILT WORDEN  
  

  

 

  
 

Vrije dagen
Studiedag team (kinderen vrij)
Op vrijdag 3 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. de  
studiedag van het team.

Pinksteren
Maandag 6 juni is het Tweede Pinksterdag. Ook deze 
dag zijn de kinderen vrij.

Wij wensen iedereen een fijn en gezellig weekend toe!

Agenda
Mei
20 leerlingpanel
23 toetsweek 3
25 inloopspreekuur CJG
26 Hemelvaartsdag
27 kinderen vrij
30 toetsweek 4
30 t/m 2 juni avondvierdaagse

Juni
2 Basis in Beeld
3 studiedag team
3 kinderen vrij
6 2e pinksterdag
8 studiemiddag team
8 oudervergadering
9 verslag mee
9 groepsindeling mee
10 ouderpanel
14 creatieve middag MB
16 Basis in Beeld
16 schoolreis OB
16 schoolreis MB
17 onderbouw vrij
17 open podium MB 
21 verslagbespreking 1



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  
16 juni 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 10 juni 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

21 creatieve middag MB
22 bedankjesmiddag
22 inloopspreekuur CJG
24 open podium OB (met ouders)
30 verslagbespreking 2
29 wisseldag
30 Basis in Beeld

Juli
6 speeltuindag OB
6 zomerfeest
7 slotfeest groep 8
8 kinderen v.a. 12 u vrij
8 afscheid groep 2
9 t/m 19 aug  zomervakantie

Augustus
22  eerste schooldag

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://twitter.com/MontAandeBasis

