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Woordjes leggen
De oudere kinderen beginnen met woordjes 
leggen vanuit losse letters. Ze luisteren hoe het 
woordje klinkt en kiezen dan hun letterkaartjes. 
Spellingregels komen later wel... 

Plantjes
Fijn dat er al wat plantjes in de klassen komen. 

Regenwormen
Komende weken werken we over regenwormen 
en kunnen we deze van dichtbij bekijken in een 
echte wormenbak, een ‘wormarium'. Ook de 
slakken komen aan de beurt. 

Onderbouw



Middenbouw
Thema herfst en het heelal
Na de herfstvakantie zijn we met frisse 
moed begonnen. De komende weken 
werken we nog met het thema herfst. 
Daarnaast heb je wellicht al vernomen dat 
we ook al aan de gang gaan met het thema 
"het heelal". De kinderen leren dat de zon 
een ster is en dat er ontelbare sterren zijn. 
Onze aarde is een planeet, maar hoeveel 
planeten bestaan er eigenlijk en hoe heten 
ze? Wat is onze grootste planeet?

Gymles
De komende weken hebben we met de 
gymlessen op de woensdagen een leuke 
sportactiviteit: frisbee. Daan van de Frisbee 
Club Veenendaal is erg enthousiast en 
leert de kinderen in drie lessen hoe je 
een frisbee goed kunt gooien en vangen. 

Leesonderwijs
Op onze school wordt veel aandacht besteed 
aan leesonderwijs. Soms mogen de kinderen 
kiezen welke leeshouding ze innemen. Het 
kan zijn dat je kind thuiskomt met een verhaal 
over lezen op de tafel of er zelfs onder!

Creatieve middagen
Op dinsdag 8 en 15 november zijn er weer 
creatieve middagen. De kinderen gaan aan 
de slag met herfstmateriaal, zoals kastanjes 
en takken en met activiteiten die te maken 
hebben met ons heelal. We zijn benieuwd 
naar de ervaringen van de kinderen. Kun je 
op (één van) beide dagen helpen?, laat dit 
dan weten aan de leerkracht van je groep; we 
kunnen altijd extra handen gebruiken!

Open Podium
Op vrijdag 25 november is er een open 
podium van de mb, waarbij ouders welkom 
zijn. Het open podium vindt plaats in de 
eigen groep. We nodigen jullie hierbij graag 
uit om te komen kijken van 11.15-12.00 uur.
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Bovenbouw
Bezoek Pantarijn
Groep 8 bezoekt dit jaar het Pantarijn in 
Rhenen. Op donderdag 10 november 
gaan de leerlingen het Pantarijn van 
binnen bekijken, minilesjes volgen en dus 
een middagje op de middelbare school 
meedraaien. 

Mediamasters
De week van 7 november staat in het teken 
van mediawijsheid. We spelen met de 
groepen het internetspel Mediamasters 
waarbij we van alles te weten komen over 
diverse aspecten van het internet en andere 
sociale media. Met de groep doen we mee 
met het beantwoorden van vragen waar we 
als groep punten mee kunnen verdienen. De 
ervaring leert dat de meeste leerlingen hier 
heel fanatiek van worden en de race tussen 
de groepen is altijd spannend. Welke groep 
weet dit jaar het meest?

Indianen
Deze week zijn we in de bovenbouw gestart 
met het thema indianen. Wist je dat de 
Eskimo’s ook tot de indianen behoren en dat 
lang niet alle indianenstammen totempalen 
maakten? Of dat indianen door middel van 
verschillende vogelveren hun eigenschappen 
lieten zien? Een kolibrieveer stond voor 
liefde, intelligentie en schoonheid terwijl 
een kraaienveer van een vooruitziende blik 
getuigde.
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Overig
Sinterklaas
Het is bijna zover. De Sint komt weer op 
bezoek in Nederland. Om de school klaar te 
maken voor dit heugelijke bezoek, gaan wij 
op maandag 14 november ’s avonds om 19:00 
uur de school versieren. Wij kunnen hier nog 
hulp bij gebruiken. Heb je zin en tijd, laat het 
dan weten bij de groepsleerkracht of stuur 
een mailtje naar (b.saeijs@aandebasis.nl).

Op woensdag 23 november zetten we op 
school onze schoen en op vrijdag 2 december 
komt Sinterklaas ons met een bezoekje 
vereren. 

Hockeytoernooi
Op 19 oktober hebben twee teams 
van Aan de Basis meegedaan aan het 
Schoolhockeytoernooi. Dit was bij de 
hockeyclub Spitsbergen. Er werd wat verloren, 
wat gelijk gespeeld en er is zelfs een wedstrijd 
gewonnen! Het was heerlijk weer en de 
kinderen hebben fijn gerend. 

Schoolschaaktoernooi
Na een aantal jaren van afwezigheid wordt er 
volgend jaar weer een schoolschaaktoernooi 
georganiseerd. Aan de Basis doet mee! Het 
toernooi vindt plaats op zaterdag 21 januari 
2023; nadere informatie volgt. 

Aanmelden broertje(s) 
en/of zusje(s)
Wij krijgen veel aanvragen voor toekomstige 
leerlingen en daarom is het van belang dat 
wij een goede inschatting kunnen maken van 
leerlingen die binnenkort gaan instromen. 
Indien een jonger broertje en/of zusje 
nog niet is aangemeld bij ons op school, 
dan willen wij je vragen om dit alsnog te 
doen. Aanmeldformulieren mogen worden 
ingeleverd bij de administratie. Mocht je geen 
aanmeldformulier (meer) hebben, dan kun je 
deze opvragen bij de administratie.

Gevonden en verloren 
voorwerpen
In de afgelopen weken zijn er weer diversen 
spullen (jassen, tassen, broodtrommels e.d.) 
achter gebleven op school. Mocht je thuis 
iets missen, kom dan even kijken of het bij 
ons op school ligt. De bak met gevonden 
voorwerpen staat naast de administratie.
Wij zullen de spullen tot aan de kerstvakantie 
bewaren, daarna gaat het naar het goede 
doel.
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Welkom
Welkom in de groep van Tilly
Soufiane

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons 
op school!

Fietsverlichting
Nu de wintertijd is ingegaan 
willen wij aandacht 
vragen voor de landelijke 
fietsverlichtingscampagne. De 
AAN-campagne is gericht op alle 
fietsers, maar leerlingen van het 
basis- en voortgezet onderwijs 
zijn één van de belangrijkste 
doelgroepen. Met de Slogan 
“AAN” roepen we alle fietsers op 
hun fietslamp aan te zetten.

Veenendaal Schoon-weken
Tijdens de Veenendaal schoon-weken, waarin het zwerfafval wordt opgeruimd, hebben leerlingen 
uit de middenbouw hun steentje bijgedragen. Wij willen jullie allemaal heel erg bedanken voor 
jullie inzet!



Agenda
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November 

December

15 november    creatieve middagen MB
16 november    inloopochtend
23 november    inloopochtend
24 november    📚 Basis in Beeld
25 november    open podium MB (met ouders)
30 november    inloopspreekuur CJG
30 november    inloopochtend

2 december     Sinterklaasviering
8 december     📚 Basis in Beeld
14 december    adviesgesprekken gr.8
16 december    open podium OB
21 december    inloopspreekuur CJG
22 december    📚 Basis in Beeld
22 december    Kerstviering
23 december    v.a. 12u vakantie
24 dec t/m 6 januari   Kerstvakantie

Januari
9 januari     Gouden weken
9 januari     Luizencontrole
10 januari     Toetsweek 1
16 januari     Toetsweek 2
19 januari     📚 Basis in Beeld



Colofon

Blijf op de hoogte

Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van Montessori kindcentrum Aan 
de Basis te Veenendaal (opmaak Bureau Coen). De volgende Basis in Beeld 
verschijnt op 24 november 2022.

Kopij voor Basis in Beeld graag voor 18 november per mail naar:
 BasisinBeeld@aandebasis.nl

Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis in Beeld kun je 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 ook verder te vinden op Instagram:
 @aandebasis
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