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Week van de Lentekriebels
Vorige week was het de week van de Lentekriebels. 
We hebben gekeken naar de overeenkomsten en de 
verschillen tussen jongens en meisjes. Dit leidde in een 
paar gevallen ook tot leuke gesprekjes; kunnen meisjes 
net zo goed voetballen als jongens? Kan een meisje bij 
de brandweer en spelen jongens met poppen? Verder 
hebben we gekeken naar de gezinssamenstelling; wie 
horen er bij jouw gezin? Maar we hebben ook wat 
verder naar de familie gekeken; wie is jouw tante, oom, 
neefje, nichtje? etc. We hebben gewerkt over vriend-
schappen. Waarom is het leuk om een vriendje/ vrien- 
dinnetje te hebben? En hoe kun je iemand laten mer-
ken dat je hem/ haar aardig vindt? In de klas hebben 
we met z’n allen een vriendenboekje gemaakt.

Grote rekendag 
Gisteren was de jaarlijkse Grote rekendag. Maar zoals 
de afgelopen jaren, hebben wij ook nu weer, de lessen 
van deze dag verdeeld over de hele week. Iedere dag 
hebben we een activiteit gedaan over bouwen in 
combinatie met de boerderij. Hoe moet een hok van 

een varken er uit zien? Wat zou een varken allemaal fijn 
vinden om in zijn hok te hebben? Bouw maar een hok 
en maak er een plattegrond van. Daarnaast hebben we 
een aantal nieuwe materialen voor rekenen aange-
schaft waarbij de kinderen specifiek het werken met 
plattegronden kunnen oefenen. 

De boerderij
Volgende week werken we nog een beetje over de  
boerderij en gaan dan vooral over de kip en het ei 
praten.
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
De Grote rekendag
Gisteren was de Grote rekendag. We hebben gemeten 
met ons eigen lichaam, zoals een voet of een hand. 
Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de liniaal 
met centimeters en millimeters. Tenslotte hebben we 
gemeten hoeveel meter het schoolplein lang is en heb-
ben we ons gebogen over de lengte van allerlei dieren. 
Het was een geslaagde ochtend.

Kosmisch
Met de kosmische lessen hebben we de vissen, de  
amfibieën en de reptielen behandeld. Dat heeft naast 
veel kennis ook mooie knutselwerkjes opgeleverd. 

De week van de Lentekriebels
We zijn gestart met naar onszelf kijken. Hoe zien we 
eruit, waar verschillen we van elkaar en waarin zijn we 
hetzelfde? Wat maakt mij uniek? Wie is mijn familie? 
Wat hoort bij mij? Mag ik als meisje ook jongensachtig 
zijn of als jongen juist zachtaardig? Wat doe je als je 
onprettig wordt aangeraakt en bij wie klop je aan voor 
hulp? We hebben gekeken naar alle zoete babyfoto’s en 
geluisterd naar de bijbehorende verhalen. Praat u nog 
even na met uw kind?

Hip hop
Op 23 maart zijn de kinderen gestart met drie lessen 
hip hop. In de maat van de bekende hip hop melodie  
is het drie kwartier flink zweten om alle pasjes met  
bijbehorende armbewegingen op de maat van de  
muziek uit te voeren. De kinderen zijn enthousiast  
om alle moves onder de knie te krijgen.

Op visite
Gelukkig kunnen de kinderen weer in een andere klas 
of bouw op visite. Misschien hoort u dat er tweede-
groepers op visite zijn geweest in de middenbouw of 
dat een vijfde groeper alvast eens is gaan kijken in de 
bovenbouw.

Theater
Op 5 april a.s. gaan we ’s middags naar “Baas in het 
bos”, een muzikale voorstelling uitgevoerd door De 
Locals in theater de Lampegiet. Later vertellen we hoe 
het is geweest.

Uit de bovenbouw
Verkeersexamen
Deze week heeft de bovenbouw een drukke week. 
Dinsdag had groep 7 in de ochtend het verkeers- 
examen theorie en in de middag een fietscontrole op 
het Perron.

Hulpouders voor praktisch verkeersexamen
Op dinsdag 12 april vindt 
het praktisch verkeersexa-
men voor groep 7 plaats. 
Wij zijn nog op zoek naar 
enkele hulpouders om een 
post te bemannen want 
(gek genoeg) heeft niemand 
zich nog aangemeld. Meld 
je aan bij de groepsleer-
kracht.

De Grote rekendag
Woensdag 30 maart was de landelijke Grote rekendag. 
Hier deden wij natuurlijk ook aan mee hoewel wij er 
in de bovenbouw een kosmisch tintje aan hebben 
gegeven. In plaats van het ontwerpen van een gewone 
stad, hebben wij een Romeinse stad ontworpen en 
gebouwd. In de volgende Basis in Beeld kunt u de resul-
taten bewonderen.



Film
Groep 8 is gestart met de voorbereidingen van de film. 
De rollen zijn verdeeld en het oefenen is begonnen. Op 
vrijdagmiddag in de kleine gymzaal oefent heel groep 8 
met stemoefeningen, tekst en acteren. Ook de dans-
jes met Hetty zijn weer begonnen. Na de cito komt er 
nog extra tijd voor het inoefenen van alle teksten. Wij 
zijn nog op zoek naar hulpouders voor decor (spullen 
verzamelen) en voor de filmdag (10 juni a.s.) zelf voor 
make-up, haar en algemene begeleiding. Geef je op bij 
de groepsleerkracht.

Uit de kangoeroegroepen
Het filmen van de reality-shows is begonnen. Met een 
green screen op de achtergrond en een gebouwd decor 
op het podium, wordt scène voor scène opgenomen. 
Tussen de scènes door is het een drukte op de set. Dan 
moet alles worden omgegooid. Achter de coulissen 
oefenen de andere groepjes voor de laatste keer hun 
teksten, kleden zich om of knutselen ze nog wat decor-
stukken in elkaar. We hebben nog één filmdag voor de 
boeg. Daarna gaan we monteren. Alle groepen maken 
ook een filmboek met alle ins & outs over de film, de 
laatste roddels op de set en uiteraard foto’s van de 
acteurs. Deze boeken zijn altijd in ‘high demand’ bij de 
fans en later in het jaar (bij de première) in te zien.

Oudervergadering 2022
De jaarlijkse oudervergadering stond gepland op 18 mei 
jl., maar wij hebben deze verplaatst naar woensdag 
8 juni a.s. om 19.30 uur. U ontvangt binnenkort een 
uitnodiging waarin wij u verder informeren over de 
invulling van de avond.

Lentelunch
Dit schooljaar houden we op donderdag 14 april a.s. 
een lentelunch. Dit jaar zal de lentelunch in de eigen 
klas plaatsvinden. De school zorgt voor lekkere din-
gen om te eten en te drinken om er een speciale en 
gezellige lunch van te maken. We zullen ook rekening 
houden met allergieën. Daarnaast zullen de lokalen 
worden versierd in het thema lente/Pasen.

De kinderen hoeven op donderdag 14 april dus geen 
lunch mee te nemen. Ze nemen wel een bord, beker  
en bestek mee! 

De dag zal verder ingevuld worden in de groepen zelf. 
De school begint en eindigt op de normale tijden. 

Fijne paasdagen! 
De activiteitencommissie

Koningsspelen als vanouds
Op vrijdag 22 april a.s. worden er door Sportservice 
Veenendaal de Koningsspelen georganiseerd. Wij doen 
daar weer aan mee! 

De kinderen doen dan sportspelletjes in groepjes.  
Het is fijn als ze in sportkleding komen. 

De kinderen nemen zelf eten en lekker veel drinken 
mee van thuis. 

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 spelen dit 
jaar op de velden van VV Veenendaal en SV Panter. Zij 
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worden door hun ouders daarheen gebracht en ook 
weer daar opgehaald. (Over VSO en BSO kinderen graag 
even overleggen met de leerkracht van uw kind). 

De kinderen van groep 5 tot en met 8 spelen op een 
ander sportterein. 

Binnenkort krijgt u meer informatie over deze sportdag. 

Welkom
Welkom in de groep van Tilly 
Jolene

Welkom in de groep van Esther 
Fosse

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! 

Agenda
April
8 open podium OB 
8  open podium MB 
12 verkeersexamen praktisch
14 Basis in Beeld
15 goede vrijdag
18 2e paasdag
20 inloopspreekuur CJG
20 t/m 22 eindtoets gr 8
22 Koningsspelen

25 t/m 6 mei Meivakantie
25 studiedag team
26 studiedag team

Mei
9 gouden weken
9 luizencontrole
10 toetsweek 1 
14 open dag
16  toetsweek 2
18 oudervergadering
19 Basis in Beeld
20 leerlingpanel
20 ouderpanel
23 toetsweek 3
25 inloopspreekuur CJG
26 Hemelvaartsdag
27 kinderen vrij
30 toetsweek 4
30 t/m 2 juni avondvierdaagse
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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 maart 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 8 april 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

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

