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Informatieavond
Afgelopen dinsdag vond de onderbouw informatie-
avond plaats. Wat fijn om daar zoveel ouders gezien 
te hebben. Tijdens deze avond hebben we met elkaar 
kennisgemaakt, de klas bewonderd, zijn we met elkaar 
in gesprek gegaan en hebben we een aantal praktische 
zaken besproken. Super al die betrokkenheid!

Huisbezoeken
Nu de coronamaatregelen weer wat versoepelen pak-
ken wij ook de huisbezoeken weer op. Omdat er nog 
een hoop in te halen valt, gaan we alleen op huisbezoek 
bij alle kinderen van groep 1 en in overleg bij enkele 
kinderen van groep 2. De desbetreffende leerkracht 
neemt hiervoor contact met u op. 

Open podium
Eindelijk mag het weer plaatsvinden, het open podium. 
Wel nog in een andere vorm. De 3 groepen verzorgen 
namelijk elk hun eigen open podium in verschillende 
ruimtes in de school. Zo zal het open podium van 
Esther plaatsvinden in de bibliotheek, die van Tilly in de 
gymzaal en van Karin in de multifunctionele ruimte. Er 
wordt in de groepen al goed geoefend met het zingen 

van de liedjes en nog veel meer, maar dat is nog een 
verassing!

Herfstwandeling
Op donderdag 14 oktober is het weer zover: de jaar-
lijkse herfstwandeling in Kwintelooijen. Op deze dag 
gaan de kinderen in kleine groepjes, met een ouder, het 
bos in om allerlei mooie herfstschatten te zoeken. Dit 
doen ze m.b.v. een bingokaart. Tevens staan er allemaal 
bijzondere paddenstoelen in het bos waar verschillende 
opdrachten gegeven worden. Hopelijk is er veel te zien, 
horen, voelen, ruiken en proeven ... ?
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Spijsvertering
Inmiddels werken we al een aantal weken over voeding 
en kunnen de kinderen feilloos aangeven hoe de spijs-
vertering werkt. Ze praten en denken over gezonde en 
ongezonde voeding. Knap om te zien hoe ze dit kunnen 
betrekken op de voedingsmiddelen die ze mee naar 
school nemen en hoe ook veel kinderen het koppelen 
aan bewegen en balans zoeken.

Informatieavond
Donderdag 23 september was de informatieavond en 
alle ouders en leerkrachten waren blij elkaar in levende 
lijve weer te kunnen zien. In de korte tijd die er was, 
werd er door de leerkrachten verteld over het reilen en 
zeilen in de klas. Een aantal belangrijke punten zijn het 
op tijd op school zijn, zodat uw kind om kwart voor 9 
aan het werk is en het denken aan de gymspullen (met 
gymschoenen) op maandag en woensdag.

Zingend lezen
Alle kinderen uit groep 3 zijn gestart met het lezen van 
boeken. We leren de kinderen hierbij de letters langer 
aan te houden als ze het woord nog niet vlot kunnen 
lezen. In de klas noemen we dit “zingend” lezen. Vraag 
gerust aan de leerkracht van uw kind om dit even voor 
te doen. Wilt u elke dag uw kind aan u laten voorlezen, 
zodat uw kind niet spelt en u kunt helpen met het 
zingend lezen?

Kinderboekenweek
Op 6 oktober start de Kinderboekenweek met als the-
ma “Worden wat je wil”. Voor u een mooie gelegenheid 
om lid te worden van de bibliotheek in Veenendaal (als 
u dit nog niet hebt gedaan), zodat uw kind zelf boeken 
uit kan kiezen om samen te lezen en natuurlijk ook een 
boek waaruit u ’s avonds voorleest.

Uit de bovenbouw
Thema voeding
In de bovenbouwklassen wordt druk gewerkt over het 
thema Voeding. 

De kinderen werken aan een schrijfopdracht over het 
schilderij De Aardappeleters van Vincent van Gogh, 
want wat werd daar aan tafel nou gezegd? 

Tijdens de creatieve opdrachten zijn er Engelse dropjes 
“opgeblazen” (uitvergroot getekend) en daarna lekker 
opgegeten. Het schilderij van De aardappeleters is naar 
eigen inzicht ingekleurd en er zijn portretten gemaakt, 
zoals Giuseppe Arcimboldo dat deed: gezichten van 
groente en fruit, bloemen, van gevogelte of van vissen.

Tijdens de kosmische les hebben we quizzen gedaan 
over groente en fruit en ook daar hebben we van alles 
door geleerd, want…

Wist u dat….

 Columbus de eerste Europeaan was die ananas at?

 Bananen niet aan een boom, maar aan een plant 
groeien?

 Dat sperziebonen in Nederland de meest gegeten 
groente is?

 Dat we met bloemkool ook echt de bloem van de 
plant eten?



 Dat zuurkool wordt gemaakt van witte kool, die zuur 
wordt door het gisten?

 Dat de bijnaam van courgette zomerpompoen is?

 De aubergine duizenden jaren geleden op een  
kippenei leek?

 De bijnaam van schorseneren keukenmeidenver-
driet is?

 Fruit eten gezonder is dan een glas vruchtensap 
drinken?

 Kiwi vernoemd is naar de Nieuw-Zeelandse vogel 
die niet kan vliegen?

Kamp bovenbouw
Gisteren is de eerste groep, die van Marit/Nienke, op 
de fiets vertrokken naar kamphuis de Heidewachter in 
Otterlo. Ook het thema van kamp is Voeding, dus veel 
spelletjes hebben iets te maken met dit thema, zoals  
bijvoorbeeld hamburgertikkerje en het Big big Mac-
spel.

Momo 
In de vorige Basis in Beeld hebben wij u geïnformeerd 
over Momo. Inmiddels heeft de groep van Frank en 
Suzanne er alweer 3 lessen op zitten. Zowel de kinderen 
als de leden van de theaterwerkplaats vinden het een 
leuke ervaring. In de komende weken zullen ook de 
andere bovenbouw groepen aan de beurt komen om 
theater te maken. Hieronder een bericht van Momo 
Theaterwerkplaats.

Afscheid
Met deze stukjes voor de Basis in Beeld sluit ik mijn 
periode op Aan de Basis af. Vanaf augustus 2009 werkte 
ik in de bovenbouw, maar na 12 jaar is het tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Per 1 oktober werk ik nog wel 
in Veenendaal, maar dan op De Vlieger (voorheen Mo-
zaïek De Bongerd) in een groep 4. 

In al die jaren heb ik veel ouders ontmoet en die wil ik 
hierbij van harte bedanken voor alle hulp en de samen-
werking en misschien tot ziens ergens in Veenendaal!

Groetjes Marit Sierkstra

Reminder: Ouderpanel
In de afgelopen jaren is gebleken dat het ouderpanel 
een absolute meerwaarde heeft voor de school. Daar-
om staan hebben wij weer een aantal bijeenkomsten 
gepland.

De kracht van het ouderpanel is dat we, ouders en 
directeur-bestuurder, in een ongedwongen sfeer al-
lerlei zaken die op en rond de school spelen kunnen 
bespreken. Het gaat over waar ouders tegen aan lopen, 
wat ouders horen of ervaren. 

In het ouderpanel worden geen afspraken gemaakt en 
er worden geen verslagen gemaakt. De kracht ligt in 
het gesprek en het uitwisselen van informatie. Nieuws-
gierig zijn naar wat er leeft in school en zeker ook onder 
ouders. Toch kan er altijd een onderwerp uit komen die 
een nadere uitwerking behoeft. Soms gebeurt dat al 
automatisch.

Het eerstvolgende ouderpanel is op vrijdagmiddag 15 
oktober a.s. van 14.00 tot 15.00 uur.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan het 
ouderpanel. Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan 
administratie@aandebasis.nl. U mag natuurlijk ook 
even binnenlopen bij René Derksen.

Informatieavond
Woensdag 3 november a.s. organiseren we de jaarlijkse 
informatieavond, speciaal voor “nieuwe ouders”. Wan-
neer u ouders kent met een zoon/dochter jonger dan 4 
jaar die op zoek zijn naar een school, kinderdagverblijf 
of peutergroep, zou het fijn zijn wanneer u ze op deze 
gelegenheid wilt wijzen. 

Heeft u zelf nog nooit zo’n informatieavond bijge-
woond, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.  
De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur in 
de multifunctionele ruimte van Aan de Basis.

mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=
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Op woensdag 10, 17 en 24 november a.s. zijn er 
inloopochtenden. Tussen 09.00 en 10.00 uur worden 
belangstellenden ontvangen. Vervolgens verzorgen 
achtstegroepers een rondleiding. 

Extra informatie
Net als vorig jaar willen wij vragen om uzelf aan te 
melden. Ondanks de versoepelde coronamaatregelen is 
het voor ons van belang dat wij weten hoeveel perso-
nen wij kunnen verwachten, zowel tijdens de informa-
tieavond als de inloopochtenden. Daarom vragen wij 
u zich via deze link aan te melden. Het is ook mogelijk 
een bericht te sturen naar administratie@aandebasis.nl 
of te bellen naar 0318-540339 om uw aanmelding door 
te geven. Graag uw naam, e-mailadres, telefoonnum-
mer en aantal personen vermelden.

Ouderbijdrage 2021-2022
In de eerste week van het schooljaar heeft u vanuit 
ClubCollect een factuur ontvangen om de ouder-
bijdrage te voldoen. Mocht u geen bericht hebben 
ontvangen of naar aanleiding van de factuur nog vragen 
hebben, geef dit dan aan bij Brenda van Beek (admini-
stratie) via administratie@aandebasis.nl of bel naar 
0318-540339. 

Het is ook mogelijk om vanuit uw persoonlijke betaal-
pagina een vraag te stellen via het ticketsysteem van 
ClubCollect.

Aeden

Juf Annelies 
Juf Elvy 

Juf Helma

Resa
Kasper
Gean

Ilaij
Guusje

Lilly
Iris

Jens
Amal
Imran
Juliètt

Sophie
Daley
Freya

Fiene
Benthe

Feline

Samira  
(overblijf)

Interview 
Inclusief werkgeverschap bij Aan de Basis
In de afgelopen periode heeft er een interview plaats 
gehad met René Derksen (directeur-bestuurder Aan 
de Basis) en Nancy van der Vin (Rosa Novum) over het 
werkgeverschap. In een bijlage bij deze Basis in Beeld 
ontvangt u het interview dat gestaan heeft in een kat-
ern van de VO-Raad.

Jayvano

https://forms.office.com/r/FhLZ1v0PWy
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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  
14 oktober. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 8 oktober 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

Agenda
Oktober
4 fietsencontrole M
5 fietsencontrole F/S
6 fietsencontrole D
6 t/m 17 okt     Kinderboekenweek
11 t/m 13 okt   kamp BB F/S
11 t/m 13 okt kamp BB M
13 t/m 15 okt    kamp BB D
14 Basis in Beeld
14 herfstwandeling
15 leerlingpanel
15 ouderpanel
15 open podium OB (met ouders)
18 t/m 22 okt herfstvakantie
25 gouden weken
25 luizencontrole
27 inloopspreekuur CJG

November 
3 nfoavond nieuwe ouders
4 Basis in Beeld
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

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://twitter.com/MontAandeBasis

