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De letter ‘b’
De letter ‘b’ is van ….. brandweer! En daar hebben we 
heel veel over gewerkt afgelopen dagen. De kinderen 
zijn enthousiast bezig om alles van de brandweer uit te 
beelden en er worden veel denkbeeldige brandjes ge-
blust. Voorwerpjes waar je de b-klank in hoort, mogen 
mee naar school gebracht worden. 

Noord- en Zuidpool
Volgende week verleggen we de aandacht naar de 
noord- en zuidpool en alle dieren die daar leven. Hoe 
komt het eigenlijk dat het daar zo koud is? Via het 
onderwerp ‘vogeltrek’ gaan we dan over naar thema 
‘vogels’.

Schoolarts
De schoolarts komt op school om de oudste kleuters 
te wegen en te meten. Ook de oren en ogen worden 
gecontroleerd (zie de vorige Basis in Beeld voor meer 
informatie). 

Toetsen
De kinderen hebben hun geheugen extra hard laten 
werken, want ze hebben weer toetsen gemaakt. Ze 
hebben ontzettend hun best gedaan en gelukkig kun-
nen we nu weer gewoon verder met waar we mee 
bezig waren. We zijn trots op hen allemaal!

Winter!
Het seizoen van dit moment is de winter en we heb-
ben in de groep geleerd over verschillende vormen van 
water. Je kunt water heet maken of juist koud. Je kunt 
de temperatuur er dan van meten. Je kunt water ook 
laten bevriezen en dan voelt het heel snel erg koud in 
je hand. Het ijs gaat dan smelten. Soms doet de natuur 
het gewoon zelf en zien we bijvoorbeeld sneeuw of 
hagel.

Het eerste leven
We zijn vorige week begonnen met ons nieuwe thema. 
Tot de zomer gaan we met dit thema aan de slag. Tot 
de voorjaarsvakantie gaat het over het allereerste leven 
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op aarde, namelijk de eencellige dieren, waterplanten, 
ongewervelde dieren, eerste gewervelde dieren, 
planten op het land en de amfibieën. We hebben ook 
geleerd dat we hele bijzondere namen hebben voor de 
perioden voordat het kwartair begon (de tijd waarin we 
nu leven), zoals het cambrium, het carboon, het perm, 
de jura enzovoort. Wat heeft het lang geduurd voordat 
wij kwamen en wat zijn we er eigenlijk nog maar kort. 
Dat levert getallen op met wel heel veel nullen!

Voorleesdagen
Tot en met zaterdag 5 februari zijn er de voorleesdagen 
in de bieb. Ook in de klas lezen we graag voor. Wist 
u dat voorlezen een leven lang leerzaam is voor een 
mens? Zo vreemd eigenlijk dat we er mee stoppen als 
we niet meer op de basisschool zitten! We willen jullie 
dan ook vragen om de kinderen en elkaar extra lang 
voor te lezen deze week. 

Bent u (of uw kind) al lid van de bibliotheek? Nog niet, 
dan wordt het nu echt tijd. Het is zo belangrijk!  
Kinderen tot 6 jaar kunnen zelfs al voor maar € 1,50 lid 
worden. Geweldig hè!

De lessen bewegingsonderwijs
Zoals reeds bekend is krijgen alle groepen van de mid-
denbouw op de woensdagen les van Remy. De groep 
van Moniek en Annelies mag voortaan net zoals op 
maandag meteen naar de gymzaal komen. We heten 
Remy van harte welkom en we wensen de kinderen 
veel plezier met zijn gymlessen.

Uit de bovenbouw
Kosmisch onderwijs
In de bovenbouw zijn we druk bezig met het bestude-
ren van de beschaving van de oude Grieken. 

In de klassen worden verhalen verteld over het paard 
van Troje en de reis van Odysseus. De kinderen gaan 
aan de slag met de vele mythen die er bestaan en 
werken aan opdrachten. 

Verder besteden we aandacht aan de Olympische 
Spelen. En hoe leuk is het dat dat kan, terwijl in Beijing 
de Winterspelen worden gehouden! 

Verkeersexamen 2022
In april (de precieze data en tijden zijn nog niet bekend) 
neemt groep 7 deel aan het verkeersexamen. Dit exa-
men bestaat uit twee onderdelen:   

Schriftelijk verkeersexamen 
Allereerst doen de leerlingen een schriftelijk examen, 
waarmee de elementaire kennis van de verkeersregels 
getoetst wordt.  

De leerlingen zijn in de klas al druk aan het oefenen, 
maar ook thuis kan geoefend worden op de oefensite 
Verkeersexamen. Deze is te vinden op https://examen.
vvn.nl/oefenen. Op deze site kunnen (vanaf februari) 
bijvoorbeeld proefexamens worden gemaakt en kan 
gecheckt worden of de fiets van uw kind in orde is. Er 
kan via deze link ook een gratis VVN Verkeersexamen-
app gedownload worden waarmee uw kind zich kan 
voorbereiden op het verkeersexamen. 

Mocht een leerling het schriftelijk examen niet 
voldoende maken, dan moet er herexamen worden 
gedaan. Maakt het kind ook deze toets onvoldoende, 
dan kan in groep 8 opnieuw worden deelgenomen aan 
het schriftelijk verkeersexamen.  

Praktisch verkeersexamen 
Na het theoretisch examen volgt het praktisch verkeer-
sexamen, waar de kinderen de kennis van het verkeer 
en de verkeersregels in de praktijk moeten toepassen. 
Kinderen die zakken voor het schriftelijk verkeers- 
examen kunnen gewoon aan dit examen deelnemen.  

Er moet een route worden gefietst van ongeveer 6 
kilometer. Langs de route staan controleurs die kijken 
of de kinderen zich goed aan de regels houden, zoals: 
hand uitsteken, rechts rijden, stoppen voor rood, enz. 
De kinderen krijgen de route na de voorjaarsvakantie 
mee naar huis, zodat ze alvast kunnen oefenen. 

https://examen.vvn.nl/oefenen
https://examen.vvn.nl/oefenen


Vergeet van tevoren niet de route met uw kind te fiet-
sen en samen te kijken wat moeilijke verkeerssituaties 
zijn. Dit scheelt uw kind een hoop stress! 

Mocht een leerling voor het praktisch examen zakken, 
dan kan in groep 8 opnieuw worden deelgenomen.  

Fietscontrole verkeersexamen 
Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen worden 
de fietsen gecontroleerd door leerlingen voertuigtech-
niek van het Perron. Zij kijken de fietsen na aan de hand 
van een controlelijstje. Voor kleine reparaties nemen zij 
wat gereedschap mee. Als een fiets akkoord bevonden 
is, wordt deze voorzien van een OK sticker. Mocht er 
iets niet in orde zijn, dan krijgt de leerling het controle-
kaartje mee om de fiets te laten repareren. Deze fietsen 
worden voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen 
nogmaals gecontroleerd en dan alsnog voorzien van de 
OK sticker. 

Wanneer alle data bekend zijn wordt u zo snel mogelijk 
geïnformeerd. 

Open Huis Het Perron
Om u kennis te laten maken met Het Perron organiseert 
deze school VIP-rondleidingen op vrijdag 11 februari 
2022 tussen 13:00 en 20:00 uur. 

Op www.welkomophetperron.nl kunt u alle informatie 
over Het Perron vinden en een tijdslot reserveren.

Oproep Bestuur
Het bestuur van Stichting Montessorischool Veenendaal 
bestaat uit een DB dagelijks (uitvoerend) bestuur en 
uit het AB algemeen (toezichthoudend) bestuur. In het 
algemeen bestuur (AB) is een vacature ontstaan. 

Algemeen bestuur / intern toezicht (per 1-3-2022) 

Wij zijn op zoek naar een (betrokken) ouder die wil 
bijdragen aan en meedenken over het te voeren beleid. 
U denkt en werkt vanuit de Montessori missie en visie 
van de school. Indien u daarnaast door uw werk en/of 
studie over kennis beschikt op het gebied van gebou-
wen/financiën/communicatie/ algemeen beleid die 
van toegevoegde waarde kan zijn voor het bestuur, dan 
nodigen wij u hierbij van harte uit om te reageren.

In bijgaande brief informeren wij u inhoudelijk over de 
vacature en de wijze waarop u kunt reageren.

Namens, 
John van Gurp (Voorzitter Dagelijks Bestuur)  
Paul Daalhuisen (Lid Algemeen Bestuur)

Landelijke Montessoridag en 
Open Dag
Graag nodigen we ouders uit een kijkje te nemen in 
ons Montessori Kind Centrum, waar we samen met 
Dreamzzz Montessori Kinderopvang kinderen van 0 tot 
12 jaar volop de kans willen geven zich te ontwikkelen. 
We doen dit door een individuele rondleiding, een  
rondleiding door kinderen en het kennismakings-
gesprek. Daarnaast organiseren we jaarlijks de Lande- 
lijke Montessoridag (dit jaar op 9 maart) en de Open 
Dag (dit jaar op 12 maart). 

Geen Open Dag op 12 maart
Ook dit jaar verloopt alles een beetje anders. Het ont-
vangen van ouders in school doen we op zeer beperkte 
schaal en het ziet ernaar uit dat we dat niet meteen 
kunnen veranderen. We hebben daarom besloten de 
Open Dag niet door te laten gaan. Hoewel het altijd een 
prachtig moment is waarop (belangstellende) ouders 
een beeld krijgen van de school in bedrijf, kinderen zien 
werken, vragen kunnen stellen, medewerkers kunnen 
spreken, kennis maken met de materialen en van ge-
dachten wisselen met andere ouders is het dit jaar niet 
mogelijk om de Open Dag door te laten gaan.

Wat doen we wel?
Naast de Landelijke Montessoridag, waarbij belang-
stellenden onder andere een rondleiding van kinderen 
krijgen, zijn we voornemens meer van deze inloop-
ochtenden te organiseren. Om het aantal mensen in  
de gebouwen te beperken zal dit alleen op afspraak 
kunnen, oftewel met een tijdsslot. Op deze manier den-
ken we iedereen die meer van onze Montessori Kinder- 
opvang en Montessorischool wil weten daarvoor ook 
de gelegenheid krijgt.

We zullen u later nader informeren.

Welkom
Welkom in de groep van Esther 
Louana

Wij wensen je heel veel plezier bij ons op school! 

Maandag 7 februari studiedag
Op maandag 7 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. de 
studiedag van het team.

http://www.welkomophetperron.nl


Agenda
Voor alle activiteiten die op de agenda staan, zullen 
wij kijken of die mogelijk zijn en veilig kunnen worden 
georganiseerd. Wij informeren u tijdig wanneer dat 
nodig is. 

Februari
7 studiedag team
7 kinderen vrij
10 verslag mee
17 verslagbespreking 1
17 Basis in Beeld
22 verslagbespreking 2
23 inloopspreekuur CJG
23 studiemiddag team
28 t/m 4 mrt voorjaarsvakantie

Maart
7 gouden weken
7 luizencontrole
8 creatieve middag MB
9 landelijke Montessoridag (info volgt)
15 creatieve middag MB
17 Basis in Beeld 
21 t/m 25  Week van de Lentekriebels
29 verkeersexamen schriftelijk
30  grote rekendag
30 inloopspreekuur CJG
31 Basis in Beeld 

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  
17 februari 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 11 februari 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
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://twitter.com/MontAandeBasis

