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Uit de onderbouw 
 
Lampegietersoptocht 
Afgelopen maandag liep de hele onderbouw met hun prachtige Mondriaan lampionnen een rondje om 
de school.  



 
 

 

 
Thema de Stijl 
De afgelopen weken stond het thema de Stijl centraal. In de groepen zijn verschillende aspecten aan 
bod gekomen. Zo hebben we het gehad over de verschillende kleuren en de nuances daarvan, 
bijvoorbeeld licht en donker. We hebben de verschillende vormen zoals cirkel, vierkant, rechthoek en 
driehoek gezocht in de verschillende kunstwerken. Ook de kunstvorm dichten is aan bod gekomen en 
hebben we geoefend met het geven van een mening. Hierbij oefenen de kinderen het aangeven 
waarom zij iets mooi of niet mooi vinden. 
 



 
 

 

En natuurlijk zijn de kinderen ook druk geweest met hun eigen kunstwerken. Met verschillende 
materialen hebben zij hun eigen kunst gemaakt zoals jullie gisteren in de groep hebben kunnen zien 
tijdens de afsluiting van de gouden weken.  
 
Nieuwe thema: herfst 
Zoals jullie al kunnen merken is de herfst alweer in aantocht. En dit seizoen bevat vele leuke 
onderwerpen om in de onderbouw te behandelen. Volgende week starten we met het thema herfst en 
behandelen we de onderwerpen wisseling van seizoenen en bomen. 
 
Informatie avond 
Volgende week dinsdag is onze jaarlijkse informatieavond. Wij hopen alle ouders te verwelkomen 
deze avond! Hier leren we elkaar beter kennen, behandelen we het reilen en zeilen in een 
onderbouwklas en vertellen we over de doelen waar we dit jaar als onderbouw aan gaan werken. 
We hopen jullie graag te zien op dinsdagavond 27 september vanaf 19.30 uur!! 

 
Uit de middenbouw 
 
Informatieavond  
Dinsdag 6 september vond de middenbouw informatieavond plaats. Wat fijn om daar zoveel ouders 
gezien te hebben. Tijdens deze gezellige avond hebben we met de juffen, de klassenouders en met 
elkaar kennisgemaakt. We hebben de klas en de werkjes van de kinderen bewonderd en sommige 
fanatieke ouders hebben nog een lesje gemaakt. Er was ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te 
gaan en een aantal praktische zaken te bespreken. Bedankt iedereen voor alle betrokkenheid! 

 
Uit de Bovenbouw 
 
Kamp 
De bovenbouw is op kamp geweest bij kampeerboerderij De Woudegge in Otterlo. Door met elkaar op 
kamp te gaan, leren we elkaar beter kennen, ook in een andere omgeving dan het klaslokaal en het 
schoolgebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Op de eerste dag hebben we onder andere het 
avondspel gedaan in het naastgelegen bos.  
Aangezien het kosmisch thema ‘De Stijl’ is, zijn 
we op de tweede kamp dag allemaal naar het 
Kröller-Müller Museum geweest. Hier konden we 
verschillende schilderijen van stijlkunstenaars in 
het echt bewonderen. Ook hebben we 
verschillende opdrachten in het museum gedaan, 
zoals het museumdobbelspel. We hebben 
informatie verzameld over een met het groepje 
gekozen beeld en schilderij en hebben we een 
speurtocht gedaan. In de klas gaan we deze 
opdrachten ieder op de eigen manier verder 
uitwerken.   
 
Alle kinderen hadden thuis iets gemaakt, zodat 
we van ieders eigengemaakte baksels konden 
smullen tussendoor.  
 
De derde dag was het tijd om terug te keren naar school, maar niet voordat we naar indoorspeeltuin 
'De Houtzagerij’ waren gegaan. Ondanks dat de meesten al erg moe waren, wilden ze hier bijna niet 
meer weg.  
Fijn dat er zoveel ouders konden helpen om het kamp tot een succes te maken. Iedereen heel erg 
bedankt voor alle mogelijke hulp! 
 
Schrijver in de klas/ Kinderboekenweek 
Als afscheidscadeau aan de kinderen hebben we van Franciska bij haar pensioen het project 'Schrijver 
in de klas’ cadeau gekregen. Dit valt ook mooi samen met de Kinderboekenweek. Op deze manier 
willen we laten zien dat lezen belangrijk is en vooral ook heel leuk. Lezen helpt bij het leren 
begrijpen van de wereld om ons heen, maar ook om creatief te denken en je fantasie te gebruiken 
door je mee te laten nemen in een geschreven verhaal, waarbij je in je hoofd jouw eigen film maakt.  
Thuis is het daarom ook goed om kinderen te laten lezen. Zoals bij de informatieavond al aangegeven 
echt wel een halfuur per dag.  
 
Kennismakingsgesprekken 
Binnenkort kunnen jullie van de leerkracht van jullie kind een uitnodiging verwachten voor 
kennismakingsgesprekken. Het betreft de kinderen van groep 6, de 'nieuwe’ ouders uit de klas van 
Daniël en ouders van kinderen die dit jaar van school zijn gewisseld.  
 
Mochten jullie buiten deze gesprekken een afspraak willen maken bij de leerkracht dan kan dat 
natuurlijk altijd. Schroom niet om de leerkracht te benaderen en samen te kijken naar een geschikt 
moment. Voor korte mededelingen kunnen jullie de leerkracht altijd even aanschieten voor of na 
schooltijd.  
 
Stagiaires 
In de klas van Marjolein en Rhiannon mogen we 2 stagiaires verwelkomen: José en Jolijn. Wij wensen 
hen veel plezier in de bovenbouw! 



 
 

 

Spreekuur CJG op school 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders en jeugdigen  
dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden.  
  
Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur op onze school. Onze schoolcontactpersoon, 
Nynke de Boer, zal aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Het eerstvolgende spreekuur vindt 
plaats op woensdag 5 oktober a.s. (08.30-09.30 uur):  Locatie: dependance, naast ib-kamer 

 
Schoolbibliotheek 
 
 
We hebben een mooie bibliotheek met een ruime 
keus aan boeken voor de kinderen waar we dan 
ook erg trots op zijn. Ook zijn er drie enthousiaste 
moeders die ons helpen in de schoolbibliotheek. 
Zij draaien allemaal een halve ochtend of een 
middag in de bibliotheek, zodat de kinderen een 
boek kunnen lenen of terugbrengen.  
 
Daarnaast hebben we nog een paar moeders die 
ons achter de schermen helpen met het kaften 
van de nieuw aangeschafte boeken en de 
organisatie hiervan.  
 
Via deze weg willen we deze moeders hartelijk 
bedanken voor hun hulp in de schoolbibliotheek. 
Mocht je nog een handje willen helpen, laat het 

ons weten.  

 
 
Uit het bestuur 
 
De stichting waar Aan de Basis, als enige school, onder valt kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een 
Algemeen Bestuur (AB). Het AB heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de stichting en 
hoe het DB daar uitvoering aan geeft. Dat doen we met drie vrijwilligers. 
 
Vorig schooljaar ontstond na het vertrek van een van de bestuursleden een vacature voor een nieuw 
bestuurslid. Daar is gelukkig op gereageerd en na een aantal gesprekken is Souhail Saïdi op 5 
september toegetreden tot het bestuur. Souhail is een enthousiaste, betrokken ouder met ook op 
andere terreinen de nodige bestuurservaring. Kortom, een mooie aanvulling! 
 
Vanaf 5 september is het Algemeen Bestuur dus weer compleet en bestaat uit Paul Daalhuisen, Rogier 
Smit en nu dus Souhail Saïdi. Welkom Souhail! 



 
 

 

 
Dreamzzz 5-jarig bestaan 
 

 
De start van Dreamzzz kinderopvang is begonnen 
met het openen van de vestigingen in de 
Achterhoek, namelijk Lettele & Lochem. 
 
Dreamzzz is gestart op 12 september 2017, 
precies vijf jaar geleden. In 2020 is daar de 
locatie Dreamzzz Montessori kinderopvang 
Veenendaal aan toegevoegd. 
 
Het vijfjarig bestaan van Dreamzzz willen wij 
niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom heeft 
Dreamzzz dit gevierd met een feestelijke week 
voor alle groepen van Dreamzzz en een 
afsluitend verkleedfeest met het personeel, 
ouders en kinderen van Dreamzzz Montessori 
kinderopvang Veenendaal.  

 
We feliciteren Dreamzzz van harte met dit 
jubileum. 

 
Nationale Sportweek 
 
Van 16 september tot en met 24 september is de Nationale Sportweek. Tijdens deze week staat 
sporten centraal. Samen met NOC*NSF willen we zoveel mogelijk inwoners van Veenendaal inspireren 
om te sporten. Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud en dus willen wij ook alle leerlingen op 
jullie basisschool vragen om deel te komen nemen. Het is (bijna) allemaal GRATIS! Denk hierbij aan: 
 
Zaterdag 24 september organiseert AXA Valleirenners gratis mountainbike clinics en kan je vrij fietsen 
over het (veld)parcours van 9.00-16.00 uur. Je kan deelnemen met jouw eigen fiets of een fiets 
lenen.  
https://sportserviceveenendaal.nl/mountainbike-clinic/ 
 
Klik op onderstaande link voor een overzicht van al onze activiteiten op onze website: 
https://sportserviceveenendaal.nl/activiteiten-nationalesportweek/ 
 
Geef je op, kom langs en neem je vrienden en vriendinnen mee! 
 

Muziek na School 
 
‘Muziek na school’ is weer gestart! Dit jaar iets anders ingericht dan in het afgelopen schooljaar. 
 

https://sportserviceveenendaal.nl/mountainbike-clinic/
https://sportserviceveenendaal.nl/activiteiten-nationalesportweek/


 
 

 

De kleuters krijgen AMV (Algemene Muzikale Verkenning). De kinderen worden spelenderwijs bewust 
gemaakt van geluid en stilte, klank, melodie, ritme, tempo en dynamiek. Muziek krijgt steeds meer 
betekenis en draagt positief bij aan hun cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. 
 
De kinderen maken muziek, luisteren, zingen, leren muziek noteren en bewegen op muziek. Het is 
een sociale gebeurtenis omdat kinderen dit met elkaar doen en ook rekening houden met elkaar. Het 
is goed voor hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld. Muziek roept ook gevoelens en emoties op. 
Bewegen en dansen op muziek is voor kinderen een manier om uiting te geven aan hun gevoelens.  
Het ervaren en benoemen daarvan draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
De eerste lessen hebben de kleuters vooral geluisterd en bewogen op muziek. Vervolgens hebben ze 
daar een beeld bij gevormd en dit vervolgens weergegeven in klanken met instrumenten. Welk 
instrument past bij de reus? En welk instrument past bij een kabouter? Ze hebben het allemaal laten 
zien en horen. Daarna hebben de kinderen een grafische partituur gemaakt van de muziek. 
 

 
 
De midden- en bovenbouw lessen zijn gestart met een introductie van het keyboard. De kinderen 
hebben een rolpiano mee naar huis gekregen om daar te kunnen oefenen en te ontdekken. Sommige 
kinderen kwamen de volgende les met zelf gemaakte liedjes of bestaande liedjes die ze hadden 
geoefend op de rolpiano. Super mooi want op deze manier wordt het muzikale gehoor ontwikkeld. 
Door de koppeling van lesstof of zoals in dit geval het uitzoeken van klanken en ritmes van een 
bestaand liedje worden beide hersenhelften betrokken bij het leren.  
 
Muziekonderwijs heeft dus ook een vakoverstijgende functie. Het herkennen van ritmische en 
melodische patronen draagt bij tot het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht. Dat is de basis voor 
abstracte denkprocessen bij bijvoorbeeld rekenen. 
 
Een liedje begeleiden met akkoorden is waar de kinderen nu druk mee bezig zijn. Na deze lessen 
komt er weer een ander instrument aan bod.  



 
 

 

Agenda 
 
September 
27 infoavond OB 
 
Oktober 
5 inloopspreekuur CJG* 
5 t/m 14okt  Kinderboekenweek 
6  Basis in Beeld 
12 studiemiddagdag team 
14 open podium OB (met ouders) 
19 inloopspreekuur CJG 
20 herfstwandeling 
20  Basis in Beeld 
24t/m28okt herfstvakantie 
31 gouden weken 
31 luizencontrole 
 
 

November  
 
4 leerlingpanel 
4  ouderpanel 
8 creatieve middagen MB 
9 infoavond nieuwe ouders 
10  Basis in Beeld 
15 creatieve middagen MB 
16 inloopochtend 
23 inloopochtend 
24  Basis in Beeld 
25 open podium MB (met ouders) 
30 inloopspreekuur CJG 
30 inloopochtend 
 
* gewijzigde datum

Verjaardagen 
 
Binnenkort jarig: 
 

 
 
  

 

Onderbouw 
 

Hidaya 
Lucas 

Vladislav 
Tygo 
Theo 

Overig 
 

Esther (ob) 
Samira (overblijf) 

Annelies (mb) 

Middenbouw 
 

Alycia 
Aeden 
Gean 
Amal 
Imran 

Bovenbouw 
 

Hafsa 
Benthe 
Loek 
Kai 

Resa 
Jens 
Aiden 
Lucas 


