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Na een lange kerstvakantie zijn we op 6 januari alle-
maal weer fijn gestart. De kinderen hadden elkaar 
na 2 weken vakantie weer veel te vertellen. In enkele 
groepen zitten de kinderen op een ander plekje om zo 
weer eens wat andere sociale contacten op te doen. 
Want ook na de kerstvakantie is het weer een Gouden 
week in de groep, waarin we alle regeltjes en afspraken 
herhalen en dus ook hoe je met elkaar omgaat in de 
groep. Het is altijd weer leuk om eens wat andere  
kinderen beter te leren kennen.

Wintertijd
In de klassen zijn we aan het werk over 
de winter. Wat zie je in de winter? 
We hebben het onder andere over 
sneeuw en ijs. We hopen dat het ook 
echt nog een beetje winter gaat 
worden. Maar we hebben het in 
ieder geval ook over de Noord-
pool en de Zuidpool en zullen 
daar de plaatjes van sneeuw en 
ijs laten zien. Ook bespreken we hoe wij 
de vogels kunnen verzorgen in de winter. 

In het nieuwe jaar werken wij ook weer met de letter 
van de week. Op de deur bij de klas kunt u zien welke 
letters de komende weken allemaal centraal staan.

De Engelse les staat ook in het teken van de winter. 
Dus waarschijnlijk zult u de woorden die bij de winter 
horen ook nog weleens in het Engels horen. We zijn 
benieuwd…..
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Uit de middenbouw
Gelukkig nieuwjaar
De middenbouw wenst u allen een mooi 2020 toe, 
waarin we als ouders en leerkrachten prettig samen-
werken en staan voor uw kind.

Toetsweken
Deze weken is het toetsen voor de kinderen begonnen.  
De kinderen kunnen in een rustige omgeving laten zien 
wat ze inmiddels in huis hebben en het valt altijd weer 
op dat de kinderen er weer veel zin in hebben. Gelukkig 
zijn ze goed uitgerust en ook tijdig in de groep, zodat 
we vlot kunnen starten. Het zijn wel inspannende 
momenten voor de kinderen en de klassenroutine is nu 
wat anders dan buiten de toets tijd. Gelukkig zijn er ge-
noeg activiteiten waarbij we even kunnen “loskomen”. 
Het lesje dat je als kind eigenlijk gelijk zou willen komt 
even op een ander moment en de kinderen laten ook 
al heel goed zien hoe hun zelfstandigheid is gegroeid. 
Het allermooiste is dat iedereen zo goed in staat is om 
rekening te houden met de ander, iedereen wil namelijk 
goed geconcentreerd kunnen werken. 

Theaterbezoek op 28 januari 2020
Dinsdag 28 januari a.s. gaan we met de middenbouw 
de voorstelling ”De vriendelijke draak“ bekijken. Dit 
keer is de voorstelling in de ochtend, vandaar dat de 
kinderen geen gym hebben. De voorstelling zal om 
10.00 uur beginnen. In de groepen hebben we het  
boek “De vriendelijke draak” van Mark Haayema met 
veel plezier voorgelezen.

Teun woont in het dorp Zo-
zaai. Iedere dag is hetzelfde. 
De bakker bakt broden, de 
kapper knipt haren en de 
burgemeester houdt een 
belangrijke toespraak. Tot er 
op een dag grote poten, lange 
tanden en vleugels worden 
gesignaleerd. Iedereen is in 
paniek.

Teun weet alles over draken. Ze zijn bloeddorstig, 
gemeen en niet te vertrouwen. Dapper als hij is, gaat 
hij op zoek naar het monster. Maar is de draak wel zoals 
iedereen denkt dat hij is?

Luizen
Soms steekt het de kop weer op in de school, kriebel 
op je hoofd kan zomaar gebeuren. Gelukkig hebben 
we in onze school betrokken ouders die zeer gestructu-
reerd controleren. Zeker na de vakanties is er een extra 

controle. Wilt u zelf thuis ook goed controleren, zodat 
we een grote explosie kunnen voorkomen. En ontdekt u 
zo’n lastig beestje in het haar van uw kind, geef het op 
school even door aan de betreffende leerkracht.

Engelse winterwoorden en winterzinnen
It is snowing   - It is freezing   -  Skiing   -   Skating  -  
Gloves -  Scarf - Jumper -  Hat 

Song:  Wintertime
I am so cold
I see the moon  in the sky
It’s snowing, It’s freezing
I want to stay inside

I am so cold
I’m wearing my gloves, scarf and jumper
It’s snowing, It’s freezing
I want to stay inside

I’m wearing my blue jumper
I am skating on the ice
I’m gonna feel the snowing
It will melt but I don’t mind
Cause this is wintertime

Uit de bovenbouw
Kosmisch thema Vikingen
Voor de vakantie hebben de bovenbouwgroepen het 
thema Indianen afgesloten met een Amerikaanse dag; 
met een popcorn- en colatest, een Amerikaanse quiz en 
de cupsong maakten we er een gezellige ochtend van.

Na de vakantie zijn we gestart met het kosmische 
thema Vikingen. Over hun komst naar Nederland 
en hun tochten over de wereld, over hun geloof in 
meerdere goden, over Scandinavië nu en de verschil-
len en overeenkomsten met Nederland, over vissen en 
naaldbomen. In februari brengen alle groepen ook een 
bezoek aan Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede. 
Hiervoor zal te zijner tijd hulp van ouders worden 
gevraagd.

Groep 8 bezoekt het Perron
Elk jaar bezoekt groep 8 twee scholen voor voortgezet 
onderwijs (VO) in Veenendaal. Dit doen we om de 
kinderen voor te bereiden op de stap naar het VO en op 
het maken van een keuze voor een VO-school. Na het 
bezoek aan het Rembrandt College in november gaan 
de leerlingen op  woensdag 22 januari naar de voor-
lichting op het Perron. Een verslag van dit bezoek leest 
u in de volgende Basis in Beeld. 



Verkeersexamen 2020
In april (de precieze data en tijden zijn nog niet bekend) 
neemt groep 7 deel aan het verkeersexamen. Dit exa-
men bestaat uit twee onderdelen:  

Schriftelijk verkeersexamen
Allereerst doen de leerlingen een schriftelijk examen, 
waarmee de elementaire kennis van de verkeersregels 
getoetst wordt. 

De leerlingen zijn in de klas al druk aan het oefenen, 
maar ook thuis kan geoefend worden op de oefensite 
Verkeersexamen. Deze is te vinden op https://examen.
vvn.nl/oefenen. Op deze site kunnen (vanaf februari) 
bijvoorbeeld proefexamens worden gemaakt en kan 
gecheckt worden of de fiets van uw kind in orde is. Er 
kan via deze link ook een gratis VVN Verkeersexamen-
app gedownload worden waarmee uw kind zich kan 
voorbereiden op het verkeersexamen.

Mocht een leerling het schriftelijk examen niet 
voldoende maken, dan moet er herexamen worden 
gedaan. Maakt het kind ook deze toets onvoldoende, 
dan kan in groep 8 opnieuw worden deelgenomen aan 
het schriftelijk verkeersexamen. 

Praktisch verkeersexamen
Na het theoretisch exa-
men volgt het praktisch 
verkeersexamen, waar 
de kinderen de kennis 
van het verkeer en de 
verkeersregels in de 
praktijk moeten toepas-
sen. Kinderen die zakken 
voor het schriftelijk 
verkeersexamen kunnen 
gewoon aan dit examen 
deelnemen. 

Er moet een route worden gefietst van ongeveer 6 
kilometer. Langs de route staan controleurs die kijken 
of de kinderen zich goed aan de regels houden, zoals: 
hand uitsteken, rechts rijden, stoppen voor rood, enz. 
De kinderen krijgen de route na de voorjaarsvakantie 
mee naar huis, zodat ze alvast kunnen oefenen.

Vergeet van tevoren niet de route met uw kind te fiet-
sen en samen te kijken wat moeilijke verkeerssituaties 
zijn. Dit scheelt uw kind een hoop stress!

Mocht een leerling voor het praktisch examen zakken, 
dan kan in groep 8 opnieuw worden deelgenomen. 

Fietscontrole verkeersexamen
Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen worden 
de fietsen gecontroleerd door leerlingen voertuigtech-

niek van het Perron. Zij kijken de fietsen na aan de hand 
van een controlelijstje. Voor kleine reparaties nemen zij 
wat gereedschap mee. Als een fiets akkoord bevonden 
is, wordt deze  voorzien van een OK sticker. Mocht er 
iets niet in orde zijn, dan krijgt de leerling het controle-
kaartje mee om de fiets te laten repareren. Deze fietsen 
worden voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen 
nogmaals gecontroleerd en dan alsnog voorzien van de 
OK sticker.

Wanneer alle data bekend zijn wordt u zo snel mogelijk 
geïnformeerd. 

Het kindwerkdossier
Het team is achter de schermen aan het werk aan de 
ontwikkeling van een kindwerkdossier. In plaats van 
een tweejaarlijks verslag en een 10-minuten-gesprek 
over uw zoon of dochter, zal er in de toekomst een 
gesprek zijn waarin het kind (met ondersteuning van de 
leerkracht) aan u als ouder vertelt wat het de afgelopen 
periode heeft geleerd. In de oudervergadering van mei 
is dit al kort besproken met u.

In het kindwerkdossier wordt de ontwikkeling van een 
kind zichtbaar voor zowel het kind, als voor de ouder. 
Het montessorionderwijs beoogt te werken aan drie 
belangrijke doelen: vredesopvoeding (opleiden tot  
medeburgerschap), emancipatorische opvoeding 
(individualiteit ontwikkelen) en kosmische opvoeding 
(verantwoordelijk omgaan met de omgeving / duur-
zaamheid).

We gaan met het team kijken hoe we ook deze doelen 
in het kindwerkdossier kunnen vormgeven, naast  
uiteraard de ontwikkeling van het kind op het gebied 
van taal en rekenen. 

Om u en de kinderen alvast hierin mee te nemen heb-
ben we een aanpassing in het huidige verslag gedaan, 
waardoor er ook ruimte ontstaat voor uw zoon/dochter, 
om nu al enkele werkjes toe te voegen, waar hij/zij heel 
trots op is en graag aan u wil laten zien.

In de aanloop naar het kindwerkdossier zal het verslag 
dan ook geschreven worden voor het kind (voorheen 
werd het verslag voor de ouder geschreven).

De resultaten van de Cito-toetsen zullen nu niet meer  
in het verslag worden genoteerd, maar u ontvangt 
tijdens de verslagbespreking een overzicht van deze 
gegevens en er is gelegenheid om hier vragen over te 
stellen, deze kunnen dan worden toegelicht en bespro-
ken. 

Na de kerstvakantie, in januari worden de Cito-toetsen 
weer afgenomen. Dit geeft de leerkracht een beeld van 
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de ontwikkeling van uw zoon of dochter op de verschil-
lende gebieden en geeft de leerkracht informatie hoe 
de didactische ontwikkeling verloopt en waar accenten 
gelegd zullen gaan worden. Dit zal de leerkracht ook in 
het verslag aangeven.

De toets van woordenschat zal dit schooljaar worden 
vernieuwd voor de groepen 3 t/m 8. Deze toets zal 
i.p.v. tweejaarlijks, nog maar één keer per jaar worden 
afgenomen (juni).

We zijn heel benieuwd naar uw reactie en de reactie 
van uw kind op het verslag. We horen dit graag terug 
van u!

Gevonden horloges
Er zijn drie horloges gevonden in de afgelopen periode 
(zie foto). Als dit horloge van uw kind is dan kunt u dit 
aangeven bij John, de conciërge. 

Staking onderwijs en  
studiedag team
De onderwijsbonden hebben, op aandringen van het 
onderwijsveld, besloten de eerder uitgeroepen staking 
in januari door te zetten. Op 19 december heeft u  
hierover een brief ontvangen, waarin wij laten weten 
dat het team besloten heeft deel te nemen aan de  
landelijke staking op donderdag 30 en vrijdag 31  
januari a.s. (deze brief kunt nogmaals lezen in de 

bijlage bij deze Basis in Beeld). Dit betekent dat de 
kinderen deze dagen vrij zijn.

Aansluitend heeft het team op maandag 3 februari a.s. 
een studiedag. Ook dan zijn de kinderen vrij.

Noteert u deze dagen goed in uw agenda!

Schoolkorfbaltoernooi
Wij willen u alvast laten weten dat wij gaan deelnemen 
aan het schoolkorfbaltoernooi.

Noteert u daarom alvast de data in uw agenda:

 13 mei schoolkorfbal groepen 1 t/m 6
 14 mei schoolkorfbal groepen 7/8
 16 mei finales schoolkorfbal 

Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen wij u 
hiervan op de hoogte brengen.

Namens de sportcommissie, 
Tilly Naber en Willy Nagtegaal

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  
allerlei 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.  



Nieuwsgierig 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 ouderpanel is op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 
uur op de volgende data:

 Vrijdag 24 januari 2020
 Vrijdag 3 april 2020

Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan administra-
tie@aandebasis.nl. U mag natuurlijk ook even binnen-
lopen bij René Derksen.

Spreekuur CJG op school
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek 
waar ouders en jongeren dagelijks terecht kunnen met 
allerlei vragen over opgroeien en opvoeden.

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur op 
onze school. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats 
op woensdag 29 januari a.s. van 08.30-09.30 uur.

Locatie: dependance, naast ib-kamer  

Welkom
Welkom in de groep van juf Karin 
Noémi, Mila en Mikaël

Welkom in de groep van juf Esther 
Indy en Louise

Welkom in de groep van juf Tilly 
Naoual

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Agenda
Januari
16 Basis in Beeld 
16 MR vergadering*
24 leerlingpanel
24  ouderpanel
29 inloopspreekuur CJG
30 Basis in Beeld 
30 staking PO (kinderen vrij)*
31 staking PO (kinderen vrij)*

Februari
3 studiedag team*
3 kinderen vrij*
6 verslag mee
7 schoolzwemkampioenschappen
11 creatieve middag MB
13 verslagbespreking 1
18 creatieve middag MB
18 verslagbespreking 2
19 inloopspreekuur CJG
20 Basis in Beeld
20 open podium BB
21 open podium OB
24 t/m 28 voorjaarsvakantie

Maart
2 gouden weken
2 luizencontrole
5 MR Vergadering*
7 open dag
11  landelijke Montessoridag
12 Basis in Beeld
16 t/m 20  Week van de Lentekriebels
25 grote rekendag
25 inloopspreekuur CJG
26 Basis in Beeld

Er zijn een aantal data gewijzigd ten opzichte van het 
voorlopige activiteiten overzicht. Deze data zijn gemar-
keerd met een *

De agenda kunt u ook terugvinden op onze website 
www.aandebasis.nl

!
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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  
24 januari. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 30 januari 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
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