
Basis Beeldin

Wat heerlijk om alle kinderen weer aan het werk te 
zien: ze spelen met hun ‘oude vriendjes’ of maken juist 
allemaal nieuwe vriendjes. 

We werken over voeding en weten al van alles over 
pitjes, groenten en de schijf van vijf. Ook leren we 
de woorden van allerlei gereedschap uit de keuken. 
Betrekt u de kinderen ook eens bij het boodschappen 
doen (niet allemaal tegelijk i.v.m. corona...) en het  
koken, dan leren de kinderen daar veel woorden over. 

steelpan, braadpan. 

 
bouwgroepen is op dinsdagavond 28 september  
over leest u meer in de bijlage bij deze Basis in Beeld.

Er mogen ook weer plantjes meegebracht worden! 

Uit de middenbouw
Fijn om iedereen weer op school te zien
Het schooljaar is weer goed begonnen. Vrijwel iedereen 
is weer helemaal gewend aan het schoolritme. Gelukkig 
gaan we jullie, de ouders en verzorgers, binnenkort ook 

Thema voeding
We zijn dit jaar smullend van start gegaan, want het 
schoolthema is voeding. In de groepen hebben we ge
praat over wat je lievelingseten is en wat daar allemaal 

de producten eigenlijk vandaan komen. De kinderen 
hebben per groep op verschillende manieren geknut
seld over dit thema.

Inhoud
Uit de onderbouw

Uit de middenbouw
Uit de bovenbouw

Overig nieuws
Agenda

16 september 2021

Uit de onderbouw



Fotograaf/ gymles
De kinderen van de middenbouw hebben woensdag 

Er is uiteraard voor gezorgd dat de foto’s voor of na de 
les worden genomen. 

Tip voor de dagen waarop we gymles hebben: wilt u er 

en dat kinderen geen oorbellen of knopjes dragen. 

gevaarlijk.

Uit de bovenbouw

nieuw jasje gestoken. We starten met de gebruikelijke  

belangrijk), maar volgen dit op met workshops waarin 
verschillende onderwerpen worden aangesneden en 
besproken. Ouders kunnen zich voor 2 workshops 
inschrijven. Op deze manier hopen wij ouders gerichter 
te kunnen informeren over de onderwerpen die bij 
hen nog vragen oproepen. Daarnaast hopen wij ook 
door het gesprek meer inzicht op te doen in wat jullie 

plaats op dinsdag 14 september. 

Kennismakingsgesprekken bovenbouw
In alle groepen van de bovenbouw zijn dit school

Zij maken in de eerste weken kennis met het werken 

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat wij als leer
krachten ook contact hebben met de ouders. Vandaar 

sgesprekken plannen met de ouders van kinderen die 

De leerkrachten zullen u binnenkort zelf benaderen 
voor een kennismakingsgesprek. Mocht u al eerder 
dingen willen bespreken, dan kan dat natuurlijk ook. 

Kamp 
Binnenkort gaan de bovenbouwgroepen op kamp. 
Zowel de leerlingen als de leerkrachten kijken hier naar 
uit. Wij gaan dit jaar weer naar de Heidewachter in 

De kampdata voor de groepen ziet er als volgt uit: 

 Groep Nienke/Marit 

 Groep Marjolein en groep Frank/Suzanne  

 Groep Daniël/Suzanne 

 

verkeert. Om zeker te zijn dat alle kinderen veilig mee 

dan kan dit nog voor kamp worden opgelost. 

 Groep 1 - Woensdag 22 september  
Groep Nienke/Marit 

 Groep 2 - Maandag 4 oktober  
Groep Marjolein

 Groep 3 - Dinsdag 5 oktober  
Groep Frank/Suzanne

 Groep 4 - Woensdag 6 oktober  
Groep Daniël/Suzanne

Momo 

gaan deelnemen aan een heel bijzonder project. Samen 
met theatergroep Momo gaan we zelf theater maken! 

Het doel van het project is om samen te onderzoeken 
wat ‘moedig’ zijn is, wat dat voor iedereen persoonlijk 
betekent en hoe dat er dan uitziet. Elke klas zal hier vier 
donderdagmiddagen aan besteden, samen met een 
groep van 7 MOMO spelers en 2 theaterdocenten. Als 
eerste is de klas van Frank en Suzanne gestart (op 16 
september). Daarna volgt de klas van Marit en Nienke 
in november. De klas van Daniël en Suzanne volgt in 
januari en de klas van Marjolein eindigt in maart.  
Tussendoor zullen we u uiteraard op de hoogte houden 
van dit bijzondere project.

Podcast Tree Tag

doorgemaakt. Van een bijna volledig verhard school
plein is het nu een oase van groen: een natuurlijke 
speelplaats met verschillende bomen. 

Via via hoorden we van het fenomeen #TreeTag. Een 

verschillende bomen verspreid door Nederland, België, 

naamde #TreeTag. Bijzondere bomen worden voorzien 



van posters, de #TreeTag, die vertellen hoe belangrijk 
de bomen zijn voor mens en maatschappij.

groep van een berk (nabij de waterbron) berekenin
gen gemaakt. We noemen dat een berekening van 
de groene baten. De resultaten van deze analyse zijn 
weergegeven op een houten TreeTag die vorige week 
bij de boom is geplaatst. De opname van de boomge
gevens is door een aantal leerlingen gedaan, zij hebben 
daar onder andere een zelfgemaakte boommeter bij 
gebruikt.

van de berken nabij de waterbron berekend hoeveel 
regenwater deze vasthoudt, hoeveel zuurstof het levert, 
hoeveel luchtvervuiling, maar ook hoe hoog en dik de 
boom is. 

Menigeen die deze #TreeTag leest is verrast welke 
bijdrage zo’n boom levert. Juist met kinderen is het zo 

nog beter welke bijdrage bomen leveren en het belang 
om meer bomen te gaan planten en behouden.

Pius Floris Boomverzorging maakt een podcast over 
bomen en de #Treetag is hier een onderdeel van. 

 
met Pius de Eik bij ons opgenomen, is de #TreeTag 
geplaatst en hebben kinderen verteld hoe zij de boom 
onderzocht hebben en waarom.

Waar ging de podcast over?
De podcast gaat over bomen en een van die bomen 
staat op ons schoolplein: De Ruwe berk. We hadden het 

toen over de Boommeter waarmee je een boom op een 

 

Wat vond je het leukst aan het maken van de podcast?

 Evy: Ik vond alles eigenlijk wel leuk het was  
natuurlijk spannend, maar stom vond ik het niet!!

 
interessant.

Wat vond je tegenvallen aan het maken van de pod-
cast?

 

 Evy: Soms werd het wel even saai als andere 
mensen begonnen te praten over dingen die ik  
niet wist maar uiteindelijk ben ik wel trots op het 
resultaat!!

Wat vond je het gênants bij het opnemen? 

 
foon nog 10 seconde voor je mond gehouden ik 

 

beetje 

oktober online komen. Wilt u de hele serie beluisteren: 
Podcast Pius de Eik

Spreekuur CJG op school

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar 
 

lei vragen over opgroeien en opvoeden.



Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur op 
onze school. Het eerst volgende spreekuur vindt plaats 
op woensdag 22 september a.s.

aan de Trommelaar (gymzaal)

Junior?

van uw kind. Wees er snel bij, want op is op.

de nieuwsgierigheid te voeden en het leesplezier van 
kinderen te vergroten. 

Agenda

September 
20 gouden weken
20  Lampegiet
22 inloopspreekuur CJG

29 t/m 1 okt        kamp BB M/N

Oktober

14 Basis in Beeld

14 herfstwandeling

27 inloopspreekuur CJG

November 

4  Basis in Beeld
10  inloopochtend

17  inloopochtend

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  

 
voor 24 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 

een kijkje te nemen op de website:

www.aandebasis.nl

@MontAandeBasis


