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Uit de onderbouw
Voorstelling ‘Belletje lellen’
Voor de vakantie hadden we bezoek van Edwin & Tom
van theater Troef. Zij gaven een interactieve, muzikale
voorstelling over belletje lellen. Een spelletje waarbij
Edwin & Tom belletje gingen lellen bij de liedjesflat,
de plek waar zij vroeger zijn opgegroeid. De kinderen,
maar ook de leerkrachten hebben hier enorm van genoten. Op de site zijn 2 liedjes van de voorstelling terug
te vinden: https://troef-theater.nl/onze-liedjes/. Leuk
om eens terug te luisteren.

Vogels
Door het mooie weer van de afgelopen weken lijkt het
al bijna lente te worden. In de klas zijn we daarom ook
al een beetje begonnen met het lenteseizoen en alle
thema’s die daarbij horen.
Zo zijn we afgelopen week begonnen met het thema
de boerderij. We gaan het hierbij hebben over alle
dieren en hun jongen die er te vinden zijn en over de
producten die van de boerderij komen.

Letter van de week
Deze week stond de letter ‘L’ van lammetje centraal op
de lettertafel in de klas. Er liggen al een hoop kleine
spulletjes met de letter ‘L’ op die de kinderen thuis
gevonden hebben! Ook volgende week staat de ‘L’ van
lentekriebels nog centraal.
Lentekriebels
Volgende week is de week van de lentekriebels. Tijdens
deze week gaan we het hebben over relationele en
seksuele vorming, uiteraard op geschikt niveau voor de

onderbouw. Deze week komen de volgende lessen aan
bod:
Wie ben ik?
Jongens en meisjes.
Bij ons thuis.
Wij zijn vriendjes.
Wat voelt fijn en wat niet?

Uit de middenbouw
Voorstelling ‘Belletje lellen’
Op 24 februari hebben de leerlingen genoten van de
voorstelling die gespeeld werd door Troef-theater.
De kinderen mochten meespelen met het spelletje:
Belletje Lellen! Ze mochten stiekem aanbellen bij de
grote Liedjesflat op het podium en ontmoeten zo de
kleurrijke bewoners met hun eigen verhaal. Bij iedere
deur hoorde ook een liedje en de kinderen zongen
volop mee. De grappige, vrolijke en spannende liedjes
werden begeleid door de contrabas en gitaar.

Hiphoppen
Nadat de leerlingen eerder dit schooljaar kennis hebben gemaakt met capoeira is binnenkort hiphoppen
aan de beurt. Vanaf woensdag 23 maart volgen de
leerlingen 3 lessen hiphoppen tijdens de gymlessen op
woensdag. Wij zullen u uiteraard laten weten hoe de
kinderen dit ervaren hebben.
Kosmisch
Momenteel werken we over reptielen. De verschillen
tussen amfibieën, vissen en reptielen zijn besproken.
Ook zijn de kinderen op een creatieve manier bezig
geweest met het maken van een reptiel. De komende
periode gaan we ook nog werken over planten en
dino’s.

Uit de bovenbouw
Digitale rondleiding Rijksmuseum der Oudheden
Onze bovenbouwen zijn gestart met het thema Romeinen en hebben afgelopen dinsdag of donderdag een
digitale rondleiding beleefd door het Rijksmuseum der
Oudheden in Leiden. Een inspirerende museumdocent voerde iedere bovenbouwgroep een uur lang
langs allerlei Romeinse schatten die het bijzondere
museum herbergt.
Romeinse boog
In de bovenbouwgroepen wordt er ook driftig geoefend
met het bouwen van een Romeinse boog en dat is nog
niet zo eenvoudig! Maar als hij dan lukt…….maken we
even een fotootje!

De Grote Rekendag
Deze bijzondere rekendag laten we helemaal aansluiten bij het thema Romeinen. Nadat we ons verdiept
hebben in een aantal kenmerkende voorbeelden van
Romeinse architectuur, gaan de bovenbouwers een
kleine Romeinse stad bouwen. We leren natuurlijk
bouwen en bouwtekeningen maken, verschillende bouwkundige termen en diverse aanzichten tekenen.
NB!!!We kunnen nog veel materiaal gebruiken! Inleveren in eigen klas graag. Denk aan: stevige dozen,
karton, wc-rollen, latjes, verpakkingsmateriaal, kiezelsteentjes etc.

Verkeersexamen groep 7
Binnenkort vinden de verkeersexamens voor groep 7
weer plaats!

combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel
avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn
of constructeur of bouwer.

Dinsdag 29 maart: het theoretisch examen én de
speciale fietscontrole door leerlingen van het
Perron!

In de volgende Basis in Beeld kunt u lezen welke invulling iedere bouw aan de Grote Rekendag heeft gegeven.

Dinsdag 12 april: het praktisch verkeersexamen

Week van de Lentekriebels

In de speciale brief over deze examens vindt u verder
alle belangrijke informatie.

IVN Natuureducatie
Afgelopen week hebben we een “BinnenBos” van IVN
natuureducatie ontvangen. Hiermee creëren we meer
groen in de school. Daarnaast hebben we ook een
aantal bloembollen voor buiten ontvangen. Leuk en
leerzaam voor kinderen.

De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. Dit jaar begint deze
week op maandag 21 maart. Iedere dag wordt een les
gegeven die gaat over relationele en seksuele ontwikkeling. De lessen zijn in 4 onderdelen verdeeld:
lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld;
voortplanting en gezinsvorming;
sociale en emotionele ontwikkeling;
(seksuele) weerbaarheid
Er zijn lessen voor verschillende leeftijden: groep 1/2,
groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Natuurlijk gaan
de leerkrachten uit van de belevingswereld van de
kinderen en houden ze goed in de gaten wat er leeft bij
de kinderen in de klas.
We maken hierbij gebruik van de hiervoor bestemde
digitale lesmethode ‘Kriebels in je buik’.
Als school zijn wij verplicht om les te geven over dit
onderwerp. Het is een onderdeel van de kerndoelen.
We hebben kritisch naar de lessen gekeken en als
school de grens bepaald. Wij vinden dat niet alles over
dit onderwerp op school besproken moet worden. Wij
snappen dat u als ouder sommige onderwerpen liever
zelf met uw kind bespreekt, op het tijdstip dat u passend vindt voor uw kind.
Onderaan dit artikel vindt u 10 gouden tips om te
praten met uw kind over relaties en seksualiteit.

De Grote Rekendag
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en
met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen.
Het is een dag van onderzoekend leren en speelse
opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is
dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe
leuk rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd. Dit jaar is de Grote Rekendag op woensdag
30 maart.
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’.
Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen:
tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen

Voor meer informatie kunt u terecht op de website
van de Week van de Lentekriebels (www.weekvandelentekriebels.nl). Naast informatie over dit onderwerp
staan er ook voorbeelden op van lessen die wij op
school gaan geven.

Gouden tips om te praten met je kind over relaties
en seksualiteit
1. Je bent zelf het voorbeeld. De manier waarop
ouders met elkaar en anderen omgaan, hoe zij zich
gedragen, ruzie maken en problemen oplossen
is een voorbeeld voor kinderen hoe mensen zich
horen te gedragen.
2. Je hoeft niet alles te weten. Natuurlijk is het niet
erg als je ergens geen antwoord op weet. Vertel je

kind dat je het antwoord op zult zoeken en kom er
later op terug.
3. Gebruik bijvoorbeeld een krantenbericht of een tvprogramma als aanleiding voor een gesprek. Ik lees
hier net dat… Wat vind jij daarvan?
4. Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct
hoeft aan te kijken. Voor kinderen is het gemakkelijker om over een gevoelig onderwerp te praten als
ze jou niet direct hoeven aan te kijken. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek beginnen tijdens de afwas,
het autowassen of in de auto.
5. Gebruik boeken, brochures en plaatjes. Je kunt
boeken, brochures en plaatjes gebruiken ter ondersteuning van je verhaal.
6. Moedig je kinderen aan een eigen mening te vormen. Als kinderen vragen naar jouw mening, vertel
die dan, maar leg ook uit dat andere mensen een
andere mening kunnen hebben.
7. Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een
beetje zelfstandigheid en privacy. Maak er bijvoorbeeld geen probleem van als je kind vindt dat je
eerst moet kloppen voordat je zijn kamer binnenkomt.

8. Gebruik humor. Bij het praten over relaties en seksualiteit mag je best een beetje humor gebruiken.
Humor kan een eventuele spanning doen afnemen.
9. Probeer op de hoogte te blijven van waar je kind
naar kijkt op tv en internet. Je kunt hiernaar vragen
en af en toe eens meekijken. Stel je kind vragen
over wat het ziet en keur niet alles af.
10. Laat merken dat je om je kind geeft. Zeg of laat
regelmatig merken dat je van je kind houdt.

Welkom
Welkom in de groep van Tilly
Vince
Welkom in de groep van Esther
Fenna en Ace
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!
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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
31 maart 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag
voor 25 maart 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:
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