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Herfst
Voor de herfstvakantie zijn we in de onderbouw begon-
nen met het thema herfst. De kinderen zijn het bos in 
geweest in kleine groepjes met een vader, moeder, opa 
of oma. De mooiste herfstschatten zijn gevonden. Van 
kastanjes in een bolster tot paddenstoelen met rood  
en witte stippen. 

Er valt zoveel te leren over de herfst dat we na de  
herfstvakantie nog even zijn door gegaan met dit 
thema. Vorige week hebben we het gehad over de  
eekhoorn met zijn mooie pluimstaart. Deze week 
nemen we de egel onder de loep. Volgende week  
staat de spin centraal. Naast de lesjes die we in de 
 kring geven over deze onderwerpen, zingen we er  
ook liedjes over en liggen er tel- en letterwerkjes over 
de herfst op de thematafel. 

De letter J
Deze week en volgende week hebben we het over de 
letter “j” van jas. Op de lettertafel willen we weer graag 
allemaal spulletjes verzamelen die beginnen met de “j” 
of waar je de “j” goed hoort in het woord. 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Een leuk spelletje om thuis te doen op een regen-
achtige herfstmiddag is een variant op “Ik zie, ik zie, wat 
jij niet ziet” Neem een woord in je hoofd van een voor-
werp dat je kind in directe omgeving kan zien. Geef dit 
keer niet de kleur, maar de eerste letter van het woord. 
Heel veel plezier met spelen. 
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Capoeiralessen in de middenbouw 
Woensdag 27 oktober kregen de kinderen van de mid-
denbouw een workshop Capoeira, die werd gegeven 
door Jorge. 

Hij wist de kinderen op een heel enthousiaste manier 
warm te krijgen voor een wel heel speciale sport. Het is 
een afro-Braziliaanse dans en vechtkunst, een combi-
natie van dans, muziek, gevecht, acrobatie, souplesse, 
kracht en tactiek. Dit is natuurlijk allemaal op het 
niveau van onze kinderen aangeboden. 

Wat waren de kinderen met passie bezig. Ze waren 
verwonderd, soms een beetje gespannen, maar deden 
al zo snel prima mee. De prachtige ritmische muziek 
en de blikken en bewegingen van de meester maak-
ten dat iedereen gelijk probeerde te laten zien wat ze 
konden. Wat fijn dat deze workshop nog twee keer gaat 
plaatsvinden (10 en 17 november). De kinderen zien er 
allemaal naar uit. 

Open podium in de middenbouw (zonder ouders) 
Vrijdag 19 november zullen we met de kinderen van de 
middenbouw weer het podium gaan vullen met allerlei 
activiteiten, door kinderen bedacht en ingeoefend. In 
de middenbouw hebben we meestal het eerste optre-
den met de ouders als publiek gedaan. Dit jaar willen 
we dit anders doen, de ouders zijn bij het laatste open 
podium van het jaar van harte welkom. 

Workshop: Mijn klas is een dansstudio
In het kader van cultuureducatie hebben de afgelopen 
dinsdagen alle middenbouwgroepen een dans work-
shop gehad. Deze werd gegeven in de grote danszaal 
van dans-en muziekschool Elevate. Deze les stond in het 
teken van: ‘de spin’. De kinderen hebben bewegingen 
gemaakt, net zoals een spin, door gebruik te maken van 
1,2,3 of 4 poten. 

Dit werd wel heel uitdagend toen ze met één arm of 
been op muziek een positie moesten gaan maken. Dit 
hebben ze uiteraard héél goed gedaan en de resultaten 
waren ook erg divers en verrassend. Zo hebben ze 
ook bewogen alsof ze een spinnenweb aan het maken 
waren en dit ook vanuit de verschillende delen van het 
hele lichaam. Kortom er is met het hele lichaam heerlijk 
een uur gedanst op muziek, de kinderen hebben ervan 
genoten. 

Schrijven in groep 3 
Schrijven is een kunst, er komt enorm veel bij kijken. Als 
kleuter was je al bezig om letters te tekenen; streep-
jes en krullen, drukletters en schrijfletters door elkaar 
heen. Het schrijven is een stapje verder, het houdt een 
beweging in, waarbij je pas stopt als de letter klaar is. 
De stippen en streepjes komen daarna pas. Mocht het 
eerst gewoon in de vrije ruimte van het papier, dan 
komen er lijnen bij waar je op terecht moet komen.  
En daarna komen de hulplijnen in zicht. Lijnen raken, 
mooie lussen, een goede zithouding, je potlood 
goed in de hand, niet te hard knijpen en dan ook nog 
onthouden waar je moest beginnen. Soms zie je werke-
lijk een kind met het puntje van zijn tong uit de mond 
zo geconcentreerd oefenen en je ziet het genieten als 
het zo mooi lukt! 

Lezen op school en thuis 
Misschien is het u al opgevallen, uw kind leest alles wat 
los en vast zit. Het ontcijfert woorden in de winkel, op 
televisie en op straat, geen briefje is meer veilig. Wij 
op school merken dat kinderen meestal in een stroom-
versnelling komen als ze gaan lezen. Dat gaat werkelijk 
niet vanzelf, het is zo belangrijk om veel leeskilometers 



te maken en er plezier in te krijgen. Daar werken we 
met elkaar op school heel hard aan en daar heeft u als 
ouder ook een belangrijke rol in. 

Lees uw kind veel voor, ga naar de bibliotheek, praat 
met uw kind over boeken en over taal, lees samen uit 
een boek en laat uw kind u voorlezen. 

Uit de bovenbouw
Voorlichtingsdagen Voortgezet onderwijs
Het is zover. De kijkdagen voor het voortgezet onder- 
wijs voor ouders en leerlingen beginnen weer. Hier-
onder vindt u de data van de voorlichtingsdagen die u 
zelf met uw kind kunt bezoeken. Leerlingen van groep 7 
en 8 hebben het magazine met de verschillende scho-
len al mee naar huis gekregen. In de hal bij de voordeur 
liggen folders van verschillende scholen. Mocht u inte-
resse hebben, dan kunt u ze meenemen.

Met groep 8 bezoeken we in januari het Rembrandt  
college en het Perron.

De data
3 nov  Marnix College Gymnasium
9 nov Ichthus college (voor ouders)
10 nov Het Streek Lyceum
16 nov CLV
24 nov Marnix College tweetalig onderwijs
25 nov Het Perron
12 jan Marnix College - Mijn Marnix
19 jan Marnix College - Algemene voorlichtingsavond
21 jan Open huis CLV
28 jan Open dag Ichthus college
4 feb Open dag Rembrandt College 
4 feb Open dag Marnix College 

Meer informatie is ook te vinden op de website van de 
betreffende scholen.

Uit de kangoeroegroep
Het eerste project van de kangoeroegroep (boven-
bouw) staat in het teken van verantwoorde voeding 
met als gekozen voeding chocolade. Bij verantwoorde 
voeding denkt men vaak als eerste aan gezond eten en 
dus aan goede voedingstoffen. Hier staan we uiteraard 
bij stil, maar dit is niet de focus van dit project. Het 
stukje ‘verantwoord’ ligt bij de productie van chocolade 
en wat daar allemaal bij komt kijken. We gaan kijken 
naar de verschillende keurmerken als slaafvrij, kinder-
arbeid vrij, biologisch en veganistisch (geen dierenleed). 
Nadat we hier onderzoek naar hebben gedaan, gaan wij 

in groepjes ons eigen merk chocolade ontwikkelen al 
dan niet met keurmerken. De eindopdracht bestaat uit 
het maken van een reclamefilmpje voor jouw choco-
lademerk waarin de kijkers moeten worden overtuigd 
om jouw merk te kopen. Uiteraard zijn we het project 
begonnen met het proeven van verschillende soorten 
chocolade, want smaak blijft natuurlijk het allerbelang-
rijkst.

Schoolfoto’s
Afgelopen week hebben de kinderen een kaart ontvan-
gen om de schoolfoto’s te bestellen. Op de kaart staat 
vermeld dat er voor bestellingen tot 6 november geen 
verzendkosten berekend worden. Deze datum is ver-
plaatst naar 20 november.

Dus mocht u nog geen bestelling geplaatst hebben dan 
kunt u nog tot 20 november gebruikmaken van de gra-
tis verzending. Na deze datum worden er wel verzend-
kosten in rekening gebracht.

De medewerkers van Dreamzzz hebben een eigen 
manier waarop ze de kinderen op de foto willen zetten. 
Hierover zullen ze u te zijner tijd inlichten.

Uit de medezeggeschapsraad
Allereerst wil ik Bregje welkom heten in de medezeg-
genschapsraad, zij zal ons ondersteuning geven vanuit 
de oudergeleding! Alvast bedankt voor je inzet!

De MR is druk bezig met het bespreken van allerlei 
thema’s zoals de verkeerssituatie, de NPO gelden, de 
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AVG (privacy wet) en branding; hoe zetten we onze 
school op de kaart. Onze vergaderingen zijn openbaar 
en we nodigen u graag uit om eens bij ons aan te  
schuiven. De eerstvolgende bijeenkomst is op 9 decem-
ber om 19:00 uur in de docentenkamer. Zet u liever iets 
op de mail? Dat kan zeker ook! Ons e-mailadres is  
mr@aandebasis.nl.

Elk jaar heeft de MR een aantal speerpunten, dit jaar 
ligt de focus op;

 De NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs, 
gelden vanuit de overheid om corona gerelateerde 
vertragingen in het onderwijs te herstellen). 

 Branding en communicatie; hoe zorgen we ervoor 
dat ouders kiezen voor onze school, hoe laten we 
zien dat Montessori een bewuste keuze is met zijn 
eigen achtergrond en doelen.

 De verkeerssituatie; het veiliger maken van de  
wegen rondom school voor alle weggebruikers.

 De personele bezetting.

Vanuit de MR is er een actiepakket op school om met 
krijtverf aandacht te vragen voor het zichtbaar zijn op 
de fiets.

Wij vragen u om de verlichting van uw kind en uzelf te 
controleren zodat u beiden veilig door het donker kun-
nen gaan.

Namens, de MR (Esmee)

Noa 
Aaron

Malley
Omar

Ebba
Norah
Ryan

Sabrina
Fay

Armicha
Julia

Hanna
Noah

Liz
Liza

Lujane
Donna

Djennah
Judah

Danny

Traktaties van Het Perron
Een groep leerlingen die op het Perron de opleiding 
Zorg en Welzijn volgen, hadden een projectweek waarin 
“traktaties” centraal stonden. Samen hebben zij mooie 
traktaties gemaakt en deze aangeboden aan een groep 
leerlingen bij ons op school. 

De kinderen uit de onderbouw en een aantal leerlin-
gen uit de kangoeroegroep hadden geluk. Zij mochten 
genieten van een heerlijke traktatie. Er waren geknut-
selde brandweerauto’s met daarin een doosje rozijntjes 
en Tipi tentjes versiert met veertjes. Los bij de tentjes 
zaten zoute stokjes (pepsels).

Wij en de kinderen willen de leerlingen van Het Perron 
heel erg bedanken voor deze leuke attentie.

Welkom
Welkom in de groep van Esther
Dennis en Manaia

Welkom in de groep van Karin
Lucas

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! 

Alyssa
Emma

Benita
Cas

mailto:mr%40aandebasis.nl?subject=


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  
18 november. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 12 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

Schoolhockey 3e plaats!

We zijn derde geworden! Ons schoolhockeyteam heeft 
op woensdag 13 oktober heel fanatiek gespeeld en Bo, 
Ryan, Zev, Lauren, Kiki en Rosa hebben voor ons een 
derde plaats weten te halen. 

Ze zijn met de beker alle klassen rondgegaan en kregen 
een warm applaus. 

Volgend jaar weer? 

Agenda
November 
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

December 
2 Basis in Beeld
3 Sinterklaasviering
8 adviesgesprekken gr.8
16 Basis in Beeld
17 open podium OB
22 inloopspreekuur CJG
23 Kerstviering
24 v.a. 12 uur vakantie
25 t/m 8 jan  Kerstvakantie
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