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Hoe dan? 
Er is veel geleerd afgelopen weken: hoe kun je 
van wol een trui breien? Hoe kan het dat een 
jongetje uit de middenbouw ons al zo leuk kan 
voorlezen? (oefenen, oefenen, oefenen...). Wie 
heeft al de blaadjes van kleur veranderd? Hoe 

voelt het om op te treden voor de ouders? 
Hoe kun je aan de weegschaal zien of een 
voorwerp zwaarder of lichter is dan een ander 
voorwerp? Enz..

Thema de Vuilnisman
We werken nu over de vuilnisman en daar 
gaan we na de herfstvakantie nog even mee 
door. Ook in de natuur zijn opruimbeestjes: 
pissebedden, regenwormen en slakken. 

De kinderen mogen van huis verpakkingen, 
doosjes, pakjes meenemen (schoon graag...) 
om mee te knutselen. 

Denken jullie na de herfstvakantie ook aan 
een klein plantje voor op de tafel? 

Onderbouw



Middenbouw
De Schoolschrijver
Maandag 17 oktober zijn er twee schrijvers 
(Pim Lammers en Ruben Prins) bij ons op 
school geweest. Dit is een afscheidscadeau 
van Franciska Dirks die met pensioen is 
gegaan na vele jaren werken op onze 
school.

In de weken voorafgaand aan het bezoek 
hebben de kinderen in alle groepen 
opdrachten gedaan om ook hun fantasie 
in beeld/woorden om te zetten. Wat een 
enthousiasme!

Herfstwandeling
Vandaag zijn alle kinderen van de onder- en 
middenbouw naar Kwintelooijen geweest 
voor de jaarlijkse herfstwandeling. We 
hebben prachtige paddenstoelen gezien 

en de kleuren van de bomen zagen er 
schilderachtig uit. Veel kinderen hebben ook 
hun ‘herfstschatten’ in een tasje mee naar 
school/huis genomen. Dank aan ouders/
oma’s/opa’s die geholpen hebben en met 
veel energie en enthousiasme met groepjes 
kinderen op pad zijn gegaan.

Veenendaal Schoon
Morgenmiddag (21 oktober) gaan de 
kinderen van groep 5 ervoor zorgen dat 
de omgeving van de school er schoner uit 
gaat zien. Gewapend met een prikstok en 
vuilniszak gaan ze alle afval die op de grond 
terecht is gekomen opruimen. Dit alles in het 
kader van ‘Veenendaal Schoon in de herfst’. 
Een mooie manier voor kinderen om bewust 
te worden van de hoeveelheid afval die 
weggegooid wordt in de natuur en dat we er 
samen iets aan kunnen doen.
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Bovenbouw
Open huis VO-scholen
Bijgaand een overzicht van de invulling van 
voorlichtingsmomenten door de verschillende 
voortgezet onderwijsscholen in Veenendaal, 
Rhenen en Ede:

Elke school verzorgt een voorlichtingsavond 
op de eigen locatie. De avond is bedoeld 
voor ouders/verzorgers van leerlingen 
uit groep 7 en 8. Groepsleerkrachten zijn 
uiteraard ook van harte welkom! Bij het 

Rembrandt College zijn ook de leerlingen 
welkom.

Kennismakingsdag nieuwe 
brugklassers
De nieuw ingeschreven brugklassers worden 
uitgenodigd om kennis te maken met hun 
klasgenoten en hun mentor. Data en tijden 
kun je vinden in de bijlage bij deze Basis in 
Beeld.

Basis in Beeld Uitgave: Donderdag 20 oktober 2022



Overig
Kinderboekenweek
Van 5 oktober tot en met 16 oktober was 
het Kinderboekenweek met het thema Giga 
Groen. Op school hebben wij hier uiteraard 
aandacht aan besteed.

Op maandag 17 oktober kwamen in het kader 
van de Kinderboekenweek en het afscheid 
van juf Franciska (jarenlange coördinator van 
onze schitterende schoolbibliotheek) twee 
kinderboekenschrijvers langs. De ene helft van 
de school kreeg een bezoek van Pim Lammers 
en de andere helft heeft een les gekregen 
van Ruben Prins. Om de kinderen van tevoren 
kennis te laten maken met deze schrijvers 
hebben alle groepen boeken gelezen van 
deze schrijvers en opdrachten gemaakt van 
De Schoolschrijver.

Wil je weten welke leerkrachten nog meer 
enthousiast worden van lezen, check het 
filmpje op onze Instagram account 
@aandebasis

De Van Kooten 
Scholierenloop
Onze school deed mee met 18 kinderen aan 
de loop op 5 oktober jl. Ook juf Karin deed 
mee!

Het weer was prachtig, de kinderen sportief 
gekleed met een echt startnummer en de 
baan zag er goed uit. Er is gesprint, gejogd, 
af en toe even gelopen en naderhand veel 
gehijgd. 

Kiki heeft de eerste prijs gehaald bij de 
meisjes van groep 4. We zijn reuzetrots op 
haar! 

 

Ouderpanel
Het ouderpanel, bestaande uit René Derksen 
en diverse ouders komen op vrijdag 4 
november van 14.00-15.00 uur weer samen 
om diverse onderwerpen te bespreken. In het 
ouderpanel worden geen afspraken gemaakt 
en er worden geen verslagen gemaakt. De 
kracht ligt in het gesprek en het uitwisselen 
van informatie. Nieuwsgierig naar wat er leeft 
in school en zeker ook onder ouders? U bent 
van harte welkom om deel te nemen aan het 
ouderpanel. 

Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan  
administratie@aandebasis.nl. 

Informatieavond en 
inloopochtend
Nogmaals willen wij jullie wijzen op onze 
informatieavond en inloopochtenden. Mocht 
je ouders kennen met jonge kinderen die op 
zoek zijn een basisschool, geef dit aan hen 
door.
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Dag van de leraar
Op woensdag 5 oktober was het de dag 
van de leraar. Op die dag hebben we de 
leerkrachten in het zonnetje gezet met 

een leuke attentie. Vanuit de Gemeente 
Veenendaal werd er een heerlijk gebakje 
aangeboden en wethouder Lochtenberg 
bracht een bezoek aan de school.
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Verjaardagen
Onderbouw
Dennis
Manaia

Thiago
Cas

Overig
Elvy (OB) Helma (MB)

Middenbouw
Jayvano
Noa
Liz
Liza
Hanna
Noah
Daley
Freya

Alyssa
Ryan
Emma
Juliètt
Aaron
Malley
Omar
Benita

Bovenbouw
Sophie
Guusje
Sabrina
Fay
Lujane
Donna

Kasper
Julia
Djennah
Iris
Armicha
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Agenda
Oktober
24 t/m 28 oktober   herfstvakantie
31 oktober     gouden weken
31 oktober     luizencontrole
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November 

December

4 november     leerlingpanel
4 november     ouderpanel
8 november     creatieve middagen MB
9 november    👂 infoavond nieuwe ouders
10 november    📚 Basis in Beeld
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



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 10 november 2022.

Kopij voor Basis in Beeld graag voor 4 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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