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Uit de onderbouw
Brandweer
Vorige week en de week ervoor hebben we in de klas
gewerkt over de brandweer. Zo stond de ‘B’ van de
blussende brandweerman centraal, deden we allerlei
werkjes over de brandweer en kwam er een echte
brandweerman op school (ex-stagiair bij Tilly meester
Mark-Jan) om van alles te vertellen en te laten zien!
Ook had hij een kist vol met spullen mee waar wij in
de klas mee mochten werken en spelen. Zo konden we
een echte helm en spuit van dichtbij zien en konden we
zelf doen alsof we brandweer waren met een helm en
brandblusser in de brandweerwagentent.
Vogels
Na de brandweer is het tijd om eens dieper te duiken in
alles wat te maken heeft met vogels. Hoe komen vogels
namelijk de koude Nederlandse winter door? Wat doen
ze en wat hebben ze nodig? Hoe zien ze eruit? En welke
vogels kun je soms vinden op het plein of zelfs in jouw
eigen tuin?
Kent u het lied over het roodborstje nog? Leuk om weer
eens op te zoeken en samen met uw kind te zingen:
https://www.youtube.com/watch?v=C899D8GiheY

Bibliotheek
Een leuke tip! Als u weet over welk thema gewerkt
wordt in de klas is het wellicht leuk om samen met uw
kind boekjes over dit onderwerp te lenen in de bibliotheek. Zo gaat het thema nog veel meer leven!
Lettertafel
De komende twee weken staat de letter ‘D’ van duif
centraal op de lettertafel/ het letterwinkeltje. Wie kan
er thuis kleine voorwerpen vinden die beginnen met
deze letter?

Uit de middenbouw
Afgelopen weken kwamen de kinderen steeds maar
weer met beschimmeld eten naar school. Vreemd? Nee
hoor, het was in het kader van het kosmisch onderwijs
over schimmels. Sommige kinderen hebben een heus
schimmeldagboek gemaakt, door elke dag de vorming
van de schimmels op een boterham onder de loep te
nemen.
In onze klas hebben we de vis behandeld. We weten
nu dat een vis onder andere verschilt van ons door zijn
vinnen, kieuwen en graten. We hebben in de klas een
makreel ontleed en een aantal kinderen hebben een
stukje geproefd. Natuurlijk zonder de graatjes.

Donderdag 24 februari heeft de middenbouw een
voorstelling op school, genaamd Belletje Lellen. Het is
een interactieve voorstelling vol grappige, vrolijke en
ook spannende liedjes. Deze liedjes worden gespeeld
op contrabas en gitaar. U hoort van ons hoe het geweest is. We kijken ernaar uit!

Sport na school
De afgelopen weken stond sport na school in het teken
van Bootcamp. Er volgen nog een paar lessen en dan
start periode 4 alweer. Wij zullen u informeren wanneer u uw kind(eren) kunt inschrijven voor de volgende
periode.

Landelijke Montessoridag
Woensdag 9 maart - 9.00-10.30 uur
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.
Tijdens de Landelijke Montessoridag kunnen “toekomstige” ouders een kijkje nemen bij ons op school.
Kinderen uit de bovenbouw verzorgen een rondleiding waarbij u uw vragen kunt stellen. Heeft u meer
specifieke vragen, dan kunt u deze stellen aan onze
directeur-bestuurder René Derksen. Het is mogelijk om
na afloop van uw bezoek uw gegevens achter te laten,
zodat wij contact met u kunnen op nemen om een
kennismakingsgesprek te plannen.
Af en toe hebben de juffen een KEK-dag. Wij kregen les
van “meester” David. Hij is opgeleid tot gymdocent,
heeft een eigen free run school en heeft bij The Voice
of Holland laten horen dat hij goed kan zingen en
gitaarspelen. De kinderen hebben genoten van deze
dag met free-runnen, break dance, stopdans, knutselen
en gitaarspel.

Kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool
voor hun kind(eren)? Wijs hen dan op onze inloopochtend tijdens de Landelijke Montessoridag op
woensdag 9 maart a.s. van 09.00 uur – 10.30 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan via een berichtje aan Brenda van Beek
administratie@aandebasis.nl of via de QR-code. Er zijn
3 tijdvakken waarvoor u zicht kunt inschrijven (09.0009.30 uur, 09.30-10.00 uur en 10.00-10.30 uur).

Waarom Aan de Basis?
Er zijn minimaal vijf goede redenen om te kiezen voor
MKC Aan de Basis:

willen werken? Reageer dan op de vacature op de
laatste pagina van deze Basis in Beeld. Wij zullen z.s.m.
contact opnemen.

1. Uw kind krijgt de kans om individueel te werken in
het eigen tempo en op het eigen niveau, maar leert
ook samenwerken.

Introductie GGD-onderzoek

2. Uw kind leert plannen, keuzes maken en verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk. Dat betekent
een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs
en de moderne maatschappij.
3. Uw kind komt in aanraking met kunst en cultuur,
waardoor het zich beter leert ontwikkelen.
4. Uw kind werkt in een rustige en sociale sfeer, waarin
er respectvol met elkaar wordt omgegaan.
5. Uw kind ontwikkelt zich in een doorgaande lijn
vanuit een gezamenlijke montessorivisie binnen ons
integrale kindcentrum met kinderopvang, peutergroep, basisschool en buitenschoolse opvang onder
één dak, voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Meer informatie over ons kunt u vinden op onze
website www.aandebasis.nl.

Afscheid Fatiha
Helaas is er voor mij een eind gekomen aan het werken
op Aan de Basis. Ik heb hier 3 jaar met ontzettend veel
plezier gewerkt. Vrijdag 25 februari zal mijn laatste
werkdag zijn. Ik start daarna met werken bij een
andere basisschool in Veenendaal waar ik me verder zal
ontwikkelen tot leerkracht basisonderwijs.
Naast de ondersteuning deed ik ook coördinatie van
het overblijfteam. Ik wil het overblijfteam bedanken
voor het volledig draaien van de pauzes en hun inzet
daarvoor. Tevens wil ik alle collega`s bedanken voor de
fijne samenwerking en uiteraard ook aan alle ouders en
AC leden. Bedankt!
Groetjes Fatiha

Afscheid
Wij vinden het ontzettend jammer dat Fatiha ons per
1 maart gaat verlaten. Komende week zullen wij nog
op passende wijze afscheid van haar nemen en haar
heel veel succes wensen op haar toekomstige nieuwe
werkplek.
Vacature
Door haar vertrek is er een vacature vrijgekomen voor
een onderwijsassistent. Wilt u graag bij ons werken of
kent u iemand die als onderwijsassistent bij ons zou

Beste ouders,
Op 3, 9 en 10 februari hoop ik, Willeke Donkelaar,
assistente Jeugdgezondheidszorg van de GGD, op de
Montessori Aan de Basis te komen om een kort gezondheidsonderzoek te doen voor oudste kleuters waarbij
gekeken wordt naar de ogen, oren, gewicht en lengte.
De ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking
komen hebben per post een uitnodiging gekregen. Dit
onderzoek volgt op de onderzoeken die op het consultatiebureau zijn gedaan.
Voordat het onderzoek start, kom ik in de groep kennis
maken en uitleg geven aan de kinderen zodat ze weten
wat ze kunnen verwachten. Ik zal in ieder geval aandacht besteden aan het meten en wegen en vertellen
hoe ik de ogen en oren controleer.
Het onderzoek zal dit schooljaar plaatsvinden op de
school van uw kind en in principe zonder ouders; mocht
u hierbij toch aanwezig willen zijn hoor ik dit graag. U
kunt dan contact opnemen met de GGD regio Utrecht.
Het onderzoek kan dan zowel op school als op de GGD
locatie uitgevoerd worden in uw bijzijn.
Tijdens de onderzoeken zal nog steeds rekening gehouden worden met de 1,5 meter regel en de extra
hygiëne maatregelen volgens de coronaregels op dat
moment. Daarnaast zal ik op de dag dat ik aanwezig
ben, bereikbaar en toegankelijk zijn voor vragen over
uw kind of andere onderwerpen. Hiervoor kunt u mij
opzoeken in de school.
Verdere details over het onderzoek kunt u teruglezen
in de uitnodigingsbrief die u hierover thuis hebt ontvangen en op de website van de GGD:
www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten
In de brief met de uitnodiging hebt u een vragenlijst
gevonden. Wilt u deze invullen en in een gesloten
envelop met daarop de naam van uw kind, bij de leerkracht inleveren? Om uw kind deel te laten nemen aan
het onderzoek hebben wij uw
handtekening op bijgevoegde
vragenlijst nodig, graag uw
aandacht hiervoor. Bij voorbaat dank.
Graag tot binnenkort,
Willeke Donkelaar

Welkom

Wij wensen jullie allen alvast een hele fijne vakantie
toe en zien jullie graag op maandag 7 maart weer op
school.

Welkom in de groep van Tilly
Louise en Bilal
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

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 spreekuur op onze
school. Het eerst volgende spreekuur vindt telefonisch
plaats op woensdag 23 februari a.s. van 08.30-09.30
uur. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat
aangeven bij de leerkracht van uw kind. Nynke de Boer
(CJG) neemt dan contact met u op om uw vragen te
beantwoorden.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie staat ook alweer voor de deur. De
kinderen hebben vakantie van maandag 28 februari tot
en met vrijdag 4 maart.
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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
22
23
23
28 t/m 4 mrt

verslagbespreking 2
inloopspreekuur CJG
studiemiddag team
voorjaarsvakantie

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 maart 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag
voor 11 maart per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

Blijf op de hoogte

Maart
7
7
8
9
15
17
21 t/m 25
29
30
30
31

gouden weken
luizencontrole
creatieve middag MB
landelijke Montessoridag
creatieve middag MB
Basis in Beeld
Week van de Lentekriebels
verkeersexamen schriftelijk
grote rekendag
inloopspreekuur CJG
Basis in Beeld

April
8
8
14
15
18
20
20 t/m 22
22
25 t/m 6 mei
25
26

open podium OB
open podium MB
Basis in Beeld
goede vrijdag
2e paasdag
inloopspreekuur CJG
eindtoets gr 8
Koningsspelen
Meivakantie
studiedag team
studiedag team

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

Wij hebben een vacature voor de functie van:

Onderwijsassistent
WTF 0,6-0,8 (24-32 uur)

De onderwijsassistent coördineert het overblijven met ons
vrijwillig overblijfteam en ondersteunt de leraren in de groep
en bij het organiseren van activiteiten.

Neem voor meer informatie contact op met René
Derksen, directeur-bestuurder, tel. 0318-540339 / 0620039310. Of kijk op www.aandebasis.nl.
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór vrijdag
15 maart 2022 richten aan het bestuur van Stichting
Montessorischool Veenendaal, Postbus 898,
3900 AW Veenendaal of per mail aan
bestuur@aandebasis.nl.
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Aan de Basis is een erkende Montessorischool in het centrum van
Veenendaal. Kinderen, ouders en teamleden komen elke dag met
veel plezier naar onze school. Samen vormen we een professionele
leergemeenschap voor modern individueel basisonderwijs. Onderwijs
dat kinderen keuzes biedt, uitdaagt en stimuleert. Onderzoekend leren
staat daarbij centraal. Onze school telt 261 leerlingen, verdeeld over 11
groepen. Samen met Dreamzzz Montessori Kinderopvang vormen we het
Montessori Kind Centrum Aan de Basis voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
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De sollicitatiegesprekken zullen
plaatsvinden op dinsdag 22 maart vanaf
15.30 uur.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

