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Nationale Voorleesdagen
De nationale voorleesdagen 
zijn van 25 januari tot en met 
4 februari a.s. De kinderen 
mogen een geliefd boekje 
meenemen en dan lezen wij 
(een stukje) voor in de klas. 
Andere kinderen mogen ook in 

de boekjes kijken. Extra leuk: de leerkrachten lezen 
op woensdag 1 februari a.s. vanaf 12.10 uur aan 
kinderen en ouders voor in het eigen lokaal. Zie 
postertje bij de deur van het lokaal.  

Dinosaurussen
Vanaf 30 januari a.s. gaan we twee weken 
over dinosaurussen werken. Een heel geliefd 
thema! Natuurlijk mogen boekjes, beestjes, etc. 

eindelijk een keertje mee naar school voor 
de aandachtstafel. Het gaat over uitsterven, 
opgraven, herbivoren en carnivoren en al die 
prachtige namen. 

De verschijnselen van 
het weer
Heel koud – heel nat – harde wind: hoe 
beschermen dieren zich in de winter tegen die 
verschijnselen van het weer? Daar gaat het over 
deze weken. Ook besteden we aandacht aan 
vriezen – dooien. 

Onderbouw



Middenbouw
Inmiddels zit de vakantie er al weer bijna twee 
weken op. We hopen dat iedereen een heerlijke 
vakantie heeft gehad. Heerlijk ontspannen of 
lekker actief. In alle rust of gezellig met familie 
en vrienden. Wij hebben allemaal een fijne 
vakantie gehad en zijn weer enthousiast aan de 
gang gegaan met de kinderen in de klas. 

Toetsen en observaties
Na de Kerstvakantie staan wij altijd even stil 
bij het afgelopen half jaar. Wat hebben de 
kinderen geleerd? Wat gaat goed en wat is nog 
lastig? Dit doen we door middel van toetsen 
en observaties. De bevindingen worden in 
het verslag geschreven. Mochten jullie de 
verslagmap nog thuis hebben liggen, graag 
weer inleveren bij de leerkracht. Wij zijn nu druk 

met het schrijven van het nieuwe verslag. Naast 
het geschreven verslag komen er ook een aantal 
werkjes in te zitten die de kinderen graag aan hun 
ouders willen laten zien. Een werkje waar ze trots 
op zijn of een werkje van een nieuw lesje waar ze 
mee bezig zijn. 

Thema Ons Zonnestelsel
Het thema "Ons Zonnestelsel" diepen we nog 
wat verder uit tijdens de kosmische lessen en 
met nieuwe boeken op de aandachtstafel. 
Deze boeken lenen we bij de bibliotheek van 
Veenendaal en we schaffen zelf ook nieuwe 
boeken aan. Op deze manier hebben we al flink 
wat "kleine" experts over sterren en planeten in 
de middenbouw rondlopen. 
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Bovenbouw
Begrijpend lezen en rekenen 
In de bovenbouw is er extra aandacht voor 
begrijpend lezen en rekenen. Het maken van 
redactiesommen (verhaaltjessommen) vereist 
een systematische aanpak waar leerlingen in 
moeten oefenen. Alle geoefende onderdelen 
zoals de tafels, rekenvaardigheid, maar ook 
begrijpend lezen komen hier immers samen. 
Voor groep 8 is er bovendien tijd ingeroosterd 
om ook de eindcito extra te bespreken, zodat 
de leerlingen rustig gewend raken aan de 
manier van vragen en niet voor verrassingen 
komen te staan.

Om uw kind direct te helpen is het van belang 
om thuis veel te lezen. In de klas doen wij dat 
ook (in elke klas minimaal een half uur per 
dag), maar wist u dat door 15 minuten per 
dag in een boek te lezen uw kind aan het 
eind van een jaar ruim 1 miljoen woorden 
heeft gelezen? Op die manier komt uw kind 
echt makkelijk aan een grotere woordenschat 
en dit leidt (bijna) altijd tot betere 
schoolresultaten. De bieb in Veenendaal heeft 
prachtige boeken klaar staan.

Verkeersexamen
De kinderen in groep zeven zijn begonnen 
met het oefenen van het verkeersexamen 
(maart). We herhalen alle verkeersregels en 
oefenen met de vraagstelling. 

Kosmisch
De bovenbouw gaat 23 januari a.s. van 
start met een nieuw Kosmisch thema: De 
Ottomanen. Dit (oorspronkelijk Turkse) rijk 
ontstond rond 1300 toen het Romeinse rijk 
in verval raakte en daar een stamhoofd slim 
gebruik van wist te maken. De Ottomanen 
waren niet alleen goed in het veroveren van 
gebieden (van Oostenrijk tot aan Jemen), 
maar konden ook prachtig bouwen en er 
werden schitterende verhalen geschreven. 
Het Ottomaanse rijk was een van de grootste, 
langstdurende en succesvolste rijken in 
de wereldgeschiedenis. We gaan ons er 
uitgebreid in verdiepen.
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Overig
Inloopspreekuur CJG
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 plaats op woensdag 25 januari a.s. 
van 08.30-09.30 uur. Het spreekuur vindt 
plaats naast het kantoor van Anja (IB) in de 
dependance.

Voorlichtingsavond
zij-instromer/aspirant 
leerkracht
Werken en leren in het onderwijs.
Wil je graag een bijdrage leveren aan goed 
onderwijs? Denk je aan betaald werken en 
studeren? Wil je kinderen individueel of in 
kleine groepen begeleiden? Dan is een baan 
als zij-instromer of aspirant-leerkracht in het 
-basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs 
iets voor jou! Meer informatie vind je in de 
bijlage.

Open dagen
Op woensdag 8 maart a.s. organiseren wij 
een inloopochtend tijdens de Landelijke 
Montessoridag en op zaterdag 18 maart 
de Open dag. Wij zullen jullie hier in 
een volgende Basis in Beeld verder over 
informeren. Mocht je mensen kennen die op 
zoek zijn naar een basisschool attendeer hen 
dan op deze dagen.

Schoolschaken
Op zaterdag 21 januari a.s. van 13.00 tot 
17.00 uur vindt het schoolschaaktoernooi 

plaats in de Cultuurfabriek. Alle kinderen die 
zich daarvoor hebben opgegeven, mogen 
meedoen. Ouders en leerkrachten zijn van 
harte welkom om te komen kijken.

Even voorstellen
Afgelopen 
november ben ik 
begonnen hier 
op school. Op 
maandag zit ik 
bij Brenda op 
de administratie 
en op dinsdag, 
woensdagochtend 

en donderdag ondersteun ik als 
onderwijsassistente. Hiervoor heb ik altijd op 
kantoor gewerkt als managementassistente 
en officemanager. Ik heb een zoon op school 
in de middenbouw, dus een aantal zullen mij 
al kennen als moeder van Laurens. Ik heb 
het nu al ontzettend naar mijn zin op school. 
Mochten jullie nog wat willen weten, spreek 
me aan. 😊 

Groetjes Willeke

Welkom
Welkom in de groep van Tilly
Avey

Welkom in de groep van Karin
Siyana

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons 
op school!
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Agenda
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Maart
6 maart     Gouden weken
6 maart     Luizencontrole
7 maart     Creatieve middagen MB
8 maart     Landelijke Montessoridag
14 maart     Creatieve middagen MB
16 maart     📚 Basis in Beeld 
18 maart     Open dag
20 t/m24 maart    Week van de Lentekriebels
28 maart     Verkeersexamen schriftelijk
29 maart     Grote reken dag
29 maart     Inloopspreekuur CJG
30 maart     📚 Basis in Beeld

Januari
20 januari     Leerlingpanel
20 januari     Ouderpanel
23 januari     Toetsweek 3
25 januari     Inloopspreekuur CJG

Februari
2 februari     📚 Basis in Beeld
6 februari     Studiedag team
6 februari     Kinderen vrij
9 februari     Verslag mee
16 februari     📚 Basis in Beeld
16 februari     Verslagbespreking 1
21 februari     Verslagbespreking 2
22 februari     Inloopspreekuur CJG
22 februari     Studiemiddag team
27 t/m 3 maart    Voorjaarsvakantie



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 2 februari 2023.

Kopij voor Basis in Beeld graag voor 30 januari 2023 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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