
Aan de Basis
M O N T E S S O R I  K I N D  C E N T R U M

Basis Beeldin

De maand december stond in het teken van feest. Eerst 
Sinterklaas en daarna het Kerstfeest.

Op vrijdag 4 december mochten alle onderbouw-
groepen op bezoek bij Sinterklaas. De beste man had 
een mooi plekje in de multifunctionele ruimte op het 
podium. U heeft al een mail van René ontvangen met 
foto’s en een verslag van die dag. 

De maandag erop konden de kinderen nog een dagje 
extra thuis spelen om vervolgens op dinsdag een school 
binnen te lopen die omgetoverd was met lampjes en 
versierde bomen. 

Afgelopen dinsdag hebben we met de kinderen een 
gezellige laatste dag gehad.

We wensen iedereen vanaf hier alvast fijne feestdagen 
en een heel prettige vakantie. Heerlijk thuis even bij-
komen, samen spelletjes spelen, een wandeling in het 
bos en lekker lang voorgelezen worden. 

Na de vakantie zullen we het thuisonderwijs oppakken, 
waarin het thema winter centraal staat. Daarna zien we 
iedereen hopelijk in goede gezondheid weer terug op 
school.

Uit de middenbouw
Lekker lezen in de kerstvakantie
De kerstvakantie komt eraan. Hoe verleidelijk is het om 
vooral te genieten, gezellig met het gezin al dan niet 
onder de kerstboom. Maar wij middenbouwjuffen zien 
natuurlijk heel graag dat de leerlingen blijven lezen in 
de vakantie. Lezen is leuk, neemt je mee in een ver- 
haal dat je meebeleeft of leer je veel over onze eigen 
wereld. Om het lezen in de kerstvakantie nu nog leuker 
te maken, voegen we een tweetal leesbingo’s bij (zie 

Inhoud
Uit de onderbouw

Uit de middenbouw
Uit de bovenbouw

Uit de kangoeroegroepen
Overig nieuws

Welkom
Agenda

17 december 2020

Uit de onderbouw



verderop in deze Basis in Beeld). Dit stimuleert het 
lezen op een leuke manier. We zien natuurlijk graag de 
afgekruiste bingo’s terug na de vakantie. Veel plezier!

Kosmisch onderwijs werelddelen 
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met 
het leren kennen van de werelddelen. Iedere groep 
koos zijn eigen volgorde, zodat het zomaar kon zijn 
dat de ene groep leerde over Azië en de andere groep 
juist over Afrika. Zodat je in het ene lokaal Aziatische 
kalligrafie ziet, in het andere totempalen, ergens anders 
weer oerwoudvogels met wasco en in een andere klas 

Afrikaanse poppetje gemaakt van kralen. Bij elk conti-
nent wordt in ieder geval ingegaan op de geografische 
plek, een herkenbaar volk, een speciaal alleen daar 
voorkomend dier en een monument. De leerlingen 
vinden het erg interessant.

Uit de bovenbouw
Bezoek groep 8 aan het CLV
In verband met het toenemend aantal besmettingen 
in Nederland heeft het CLV besloten de open lessen, 
die groep 8 in januari zou bezoeken, niet door te laten 
gaan. Op dit moment is nog niet bekend of de lessen 
verplaatst worden naar februari, of dat ze helemaal 
afgelast worden. We houden u op de hoogte. 

Thema Aziaten
Na de kerstvakantie starten we in de bovenbouw met 
het thema Aziaten. 

Tijdens het thema vertellen we van alles over verschil-
lend landen in Azië. Wist u dat er meer dan 50 landen 
in Azië liggen? Verschillende onderwerpen komen aan 
bod. De Chinese Muur, de Taj Mahal, rijst, de panda-
beer, verschillende geloven en ga zo maar door. 

In kleine groepjes gaan kinderen aan de slag met en 
eigen gekozen land. Van dit land zoeken ze allerlei in-

formatie. Met al die informatie maken de kinderen een 
aandachtstafel van het land wat ze gekozen hebben om 
aan de andere kinderen in de klas te kunnen presen-
teren. Tijdens de presentatie proberen we de verschil-
len en overeenkomsten tussen de landen te benoemen. 

Tijdens het thema besteden we extra aandacht aan het 
Chinees Nieuwjaar. Dit valt namelijk in de periode dat 
we het over Azië hebben. 

Uit de Kangoeroegroep
De ideale leefomgeving van...
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van 
Kangoeroegroep 4-5 zich verdiept in het maken van 
de meest optimale leefomgeving voor een dier. Eerst 
hebben ze alles wat ze wilden weten om zo’n mooie 
leefomgeving te ontwerpen opgezocht op internet en in 
boeken. De wolf, de poema en het hert zijn uitgebreid 
bestudeerd door de leerlingen. Daarna zijn ze gaan 
nadenken over de ideale leefomgeving waar ze een 
maquette van hebben gemaakt. De wolf, de poema en 
de herten van klei. Als slotstuk maken ze nu een mini 
movie met de kleidiertjes op de maquette. Na de kerst-
vakantie start een nieuw project.

Een reis om de wereld...
Zoals al in september in de Basis in Beeld vermeld, 
werkte de Kangoeroegroep aan een Reis om de wereld, 
waarbij ze verschillende voertuigen moesten gebruiken 
en bijzonderheden beschrijven over de landen, beziens-
waardigheden, tijdzones, talen enzovoorts. Van die reis 
moesten ze vervolgens een verhaal schrijven, een reis-
verslag, een filmregistratie/vlog of een commercial voor 
een reisbureau. Het filmen was even een gezoek. De 
green screen app die binnen de school werd gebruikt, 
bleek namelijk niet meer te vinden in de app-store. 
Gelukkig vonden we een ander. De leerlingen moesten 
er wel even induiken om deze nieuwe app te leren 
kennen. De wereld rond is geen enkel groepje gelukt. 
Wel hebben ze veel geleerd en zijn er mooie films 
opgenomen en is er een prachtig verhaal geschreven. 
Ook deze Kangoeroegroep start na de vakantie met een 
nieuw project

Robot onderwijs
Juf Roos heeft aan het voorspronggroepje in de onder-
bouw lesgegeven met de Beebot, de Cubetto en de 
Coderups. De leerlingen vonden het erg leuk, al bleek 
het niet zo makkelijk als ze dachten.

Voor de herfstvakantie zijn we gestart met Lego WeDo 
in de middenbouw. Zelf legomodellen bouwen om die 
daarna te programmeren. Eerst samen met juf Edith in 



tweetallen, maar inmiddels vindt Lego WeDo zijn plek 
in de groepen zelf. De bovenbouw was daarna aan de 
beurt met Lego Mindstorms. Ook daar begeleiding in 
tweetallen, maar eerlijk is eerlijk, soms leert de juf ook 
van de leerlingen. Nu vinden ook deze dozen hun weg 
naar de groep toe. 

Verder wilden we starten met de Codey Rocky in  
midden- en bovenbouw. Ware het niet dat deze robot-
jes een eigen wil blijken te hebben en eerst geüpdatet 
wilden worden voordat ze wilden luisteren naar de pro-
grammeertaal op de iPads. Dat is inmiddels gebeurd. 
Na de kerstvakantie zullen ook deze robotjes hun weg 
vinden naar midden- en bovenbouw.

Open huis VO-scholen
In verband met de geldende corona-maatregelen zullen 
de open dagen van de VO-scholen anders verlopen dan 
normaal. Hieronder een overzicht van de invulling van 
deze voorlichtingsmomenten door de verschillende 
scholen in Veenendaal, Rhenen en Ede:

VEENENDAAL

 Het CLV 
Het Open Huis vervalt, maar geprobeerd wordt een 
beeld van de school te geven via videofragmenten, 
reportages en 360 graden fotografie. Vanaf half 
december is deze informatie te vinden op Facebook 
en Instagram en op de site:  
http://www.clv.nl/Groep7-8/Kennismakenoriën-
teren/OPENHUISwelkom!.aspx

 Het Perron 
Voor informatie over deze school kun je terecht 
op https://www.welkomophetperron.nl/. Via deze 
pagina kun je een afspraak maken voor een online 
kennismaking of een afspraak maken voor een 
private tour.

 Het Rembrandt College 
Op vrijdag 15 januari wordt er een online Open Dag 
gehouden. Aanmelden kan door het sturen van een 
mailtje naar: postbus@rembrandt-college.nl onder 
vermelding van: 
1. Je naam 
2. E-mailadres 
3. Naam basisschool. 

 Ichthus College 
De Open Dag staat gepland op vrijdag 29 januari. 
Meer informatie vind je op: https://www.ichthuscol-
lege.nl/Wij_zijn_het_Ichthus/Kennismaken.

RHENEN

 Pantarijn 
Het Open Huis staat gepland op vrijdag 8 januari. 
Er wordt gewerkt aan een online invulling van 
deze avond. Kijk voor meer informatie op: https://
ontdekpantarijn.nl/.

EDE

 Pallas Athene 
Op https://www.pallasathenecollege.nl/ zie je een 
promo- en voorlichtingsfilmpje over deze school. 
Over de invulling van de Open Dag op vrijdag 15 
januari is verder nog niets bekend. 

 Het Streek Lyceum 
Op woensdagmiddag 20 januari zijn er open lessen. 
Kijk voor meer informatie op: https://www.het-
streek.nl/bovenbuurtweg/voor-groep-8/open-less-
en. Ook kun je je, via deze site, inschrijven voor de 
digitale open avond van het Technasium op woens-
dag 6 januari. 

 Aeres VMBO 
Op vrijdag 22 januari worden hier digitale rondlei-
dingen gehouden, waarvoor je je kunt inschrijven. 
Dit kan op: https://www.aeresvmbo.nl/ede/kom-
sfeer-proeven/open-dag. 

 Het Streek College / VMBO 
Deze school heeft Open Lessen op woensdagmid-
dag 10 februari. Inschrijven kan op: https://www.
hetstreek.nl/zandlaan/voor-groep-8/open-lessen-
en-kennismakingsavonden. Ook is er een open dag 
op vrijdag 29 januari. 

 Het Marnix College 
Het Open Thuis van deze school vindt plaats op 
vrijdag 5 februari. Aanmelden kan via: https://www.
marnixcollege.nl/aanmelden-open-thuis.
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Kerstonbijt
Het kerstdiner kon dit jaar niet doorgaan en afgelopen 
maandag kregen we het bericht dat vanaf woensdag 
16 december de scholen moeten sluiten. Hierdoor kon 
het kerstontbijt ook niet doorgaan. De kinderen vonden 
dit natuurlijk erg jammer. Ondanks dat hebben we er 
afgelopen dinsdag toch een gezellige dag van gemaakt.

Naschools sporten midden- 
en bovenbouw
Na de kerstvakantie start de tweede periode naschools 
sporten op de maandagmiddag tussen 15.00 uur en 
17.00 uur voor de kinderen van midden- en boven-
bouw. In samenwerking met Dreamzzz Montessori  
Kinderopvang en Sportservice Veenendaal promoten 
we op deze manier het plezier in bewegen en kennis-
maken met verschillende sporten. In de eerste periode 
hebben ongeveer 38 kinderen kennisgemaakt met 
volleybal. We hebben veel enthousiaste reacties mogen 
ontvangen. In de komende periode, tot de voorjaars-
vakantie, staat basketbal centraal. Onder leiding van 
Gise Schumacher, op maandag werkt Gise met bijna 
alle groepen, verkennen de kinderen het basketbal-
spel in alle facetten. Ondertussen staat de teller op 35 
inschrijvingen, maximaal kunnen ongeveer 20 kinderen 
per uur deelnemen. Op vrijdag 11 december hebben 
alle ouders een mail ontvangen met informatie over 
het inschrijven. Na de voorjaarsvakantie zal vervolgens 
periode drie van start gaan, meer informatie ontvangt u 
te zijner tijd.

We wensen alle kinderen alvast heel veel basketbal 
plezier.

School en corona
De persconferentie van afgelopen maandag heeft een 
grote impact op onze samenleving. De maatregel om 
de basisscholen te sluiten kwam voor ons onverwachts 
en betekende snel schakelen. Zoals u gemerkt heeft, 
kunnen de kinderen thuis alweer aan de slag en zijn de 
voorbereidingen hiervoor getroffen. Toch is het voor 
veel kinderen een domper zo’n plotseling einde van het 
jaar. Geen kerstdiner of -ontbijt, geen gezellige afslui-
ting en daar bovenop na de kerstvakantie twee weken 
niet naar school.

Afgelopen week hebben we al informatie gegeven over 
de wijze waarop we het thuisonderwijs en de nood- 
opvang geregeld hebben en waar u uw vragen kwijt 
kunt. Afgelopen dinsdag heeft u een link ontvangen met 
betrekking tot de noodopvang. Mocht u hier gebruik 
van willen maken kunt u op de link klikken en de vragen 
beantwoorden. De noodopvang is bedoeld voor ouders 
die beiden werkzaam zijn in een vitaal beroep en voor 
kwetsbare kinderen. Ook kunt u gebruik maken van de 
noodopvang als u een contract heeft met een kinder-
opvangorganisatie. Wij trekken hierin samen op met 
Dreamzzz Montessori Kinderopvang.

De sluiting van de scholen geldt in ieder geval tot  
18 januari, wij hopen dat we de kinderen daarna weer 
snel op school zien. Tot die tijd zetten we er samen met 
u graag de schouders eronder.

Winterfeest Veenendaal
Op zaterdag verzorgen de culturele partijen in 
Veenendaal gezamenlijk een digitaal winterfeest. Via 
een online livestream worden de inwoners getrakteerd 
op dans, theater, kinderactiviteiten, cabaret en muziek. 
Het digitale winterfeest vindt plaats van 14.00 uur ’s 
middags tot middernacht. Kijkers worden geïnspireerd 
om met comfortabele kleren aan en een versnapering 
achter hun scherm plaats te nemen. Het programma is 
breed en thuis meedoen kan heel goed.



Dansen, een muziekinstrument knutselen en luisteren 
naar een spannend verhaal. Of even de deur uit voor 
de kerstballenjacht of gedichtenwandeling. Zo wordt 
heel Veenendaal, van jong tot oud, in de kerststemming 
gebracht.

Het programma is in te zien via bit.ly/Programma-
Winterfeest

Welkom!
In de klas van juf Tilly & juf Roos
Daro

Wij wensen je heel veel plezier bij ons op school!

Kerstbingo middenbouw
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http://bit.ly/Programma-Winterfeest




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 januari 2021. Kopij voor Basis in Beeld  
graag voor 8 januari 2021 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

Fijne feestdagen
Ook dit jaar hebben een aantal kinderen uit de boven-
bouw weer hun best gedaan en mooie kerstkaarten 
ontworpen (zoals te zien in deze Basis in Beeld). 

We wensen u een hele fijne kerstvakantie, gezellige 
feestdagen, een mooie jaarwisseling en alvast een 
gezond 2021.

Agenda
Voor alle activiteiten die op de agenda staan, zullen 
wij kijken of die mogelijk zijn en veilig kunnen worden 
georganiseerd. Wij informeren u tijdig wanneer dat 
nodig is.

Toetsweken
De toetsweken worden verschoven. U ontvangt hier-
over nog informatie. 

Telefonisch spreekuur CJG
Op donderdag 28 januari is er een telefonisch spreek-
uur van het CJG van 9.00 - 10.00 uur. Mocht u gebruik 
willen maken van dit spreekuur dan kunt u dit aangeven 
bij de leerkracht van uw kind(eren). Iris van de Minkelis, 
contactpersoon CJG, zal tijdens dit spreekuur contact 
met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.

Reminder Ouderpanel
Tijdens het ouderpanel worden diverse onderwerpen 
die op en rondom school spelen besproken met de 
directeur-bestuurder (René Derksen) en een aantal 
ouders. Wat horen en ervaren ouders en waar lopen ze 
tegen aan? 

Het eerstvolgende ouderpanel is op vrijdagmiddag  
22 januari a.s. van 14.00 tot 15.00 uur. Gezien de 
huidige maatregelen, wordt de bijeenkomst online 
gehouden.

Bent u nieuwsgiering en heeft u interesse om hieraan 
deel te nemen? Stuur een mailtje aan administratie@
aandebasis.nl. 

Studiedag team (kinderen vrij)
Maandag 1 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. een  
studiedag van het team.

December
17 Kerstviering 
18 v.a. 12u vakantie

Januari
4 gouden weken (gaat niet door) 
4 luizencontrole (gaat niet door) 
6 toetsweek 1 (gaat niet door) 
11 toetsweek 2 (gaat niet door) 
14 Basis in Beeld 
18 toetsweek 3 (gaat niet door) 
21 MR 
22 leerlingpanel 
22 ouderpanel (online) 
25 toetsweek 4 
28 Basis in Beeld 
28 inloopspreekuur CJG (telefonisch)

Februari
1 studiedag team 
1 kinderen vrij 
2 creatieve middag MB 
4 verslag mee 
9 creatieve middag MB 
11 Basis in Beeld  
11 verslagbespreking 1 (informatie volgt) 
12 open podium BB 
16 verslagbespreking 2 (informatie volgt) 
17 studiemiddag team 
18 inloopspreekuur CJG 
19 open podium OB 
22 t/m 26 voorjaarsvakantie
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