
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

Activiteiten van de afgelopen/komende periode
Het was een hele gezellige en drukke periode de afgelo-
pen weken. Sinterklaas, Kerst, vakantie en de start van 
het nieuwe jaar. Een periode vol met leuke activiteiten 
en uitstapjes. Ook hebben we in januari weer een aan-
tal nieuwe kinderen mogen verwelkomen op zowel het 
kinderdagverblijf, de peutergroep als de BSO. Welkom 
allemaal!

Op de peutergroep zijn we druk bezig geweest met 
het thema Kerst en het thema winter. We bespreken 
de woordkaarten in de kring, zingen liedjes en hebben 
werkjes rondom de thema’s. Op donderdag 21 decem-
ber organiseerden we een kerstdiner voor de peuters. 
Dit was erg geslaagd en super gezellig!

In de kerstvakantie hadden we weer een programma 
vol leuke activiteiten voor de kinderen van de BSO. We 
hebben onder anderen geschaatst, zijn naar de bios-
coop geweest, hadden een pyjama dag met een high 
tea en we zijn naar Winterwonderland in Veenendaal 
geweest.
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Uit de peutergroep, kinderopvang en BSO



E-mailadres Lindsay
Zoals u weet heeft Lindsay de taak als BSO coördinator 
(tijdelijk) overgenomen van Eva. Al het mailcontact ver-
loopt nu nog via Naomi, maar vanaf dit moment mogen 
alle mails over de BSO weer naar het e-mailadres van 
Eva gestuurd worden; eva@montessorikinderopvang.nl. 
Lindsay zal op dit account inloggen en alle mails over de 
BSO gaan beantwoorden.

Herinrichting groepen
In de kerstvakantie zijn we druk bezig geweest met 
het opnieuw inrichten van alle groepsruimtes. Vanaf 8 
januari is de nieuwe BSO ruimte in gebruik genomen. 
De ruimte achter de schotten in het lokaal met het 
podium. Vanaf 8 januari vangen we de peuters nu hele 
dagen op in de peutergroep en hoeven ze niet meer om 
15.00 uur naar het kinderdagverblijf.

Uit de onderbouw
Winter
Na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema win-
ter. We hebben onderzoekjes gedaan naar de tempe- 
ratuur binnen en buiten. Daarnaast hebben we gekeken 
hoe ijs ontstaat en wanneer het weer smelt. De komen-
de weken gaan we kijken hoe dieren zich beschermen 
tegen de kou. Ook gaan we bespreken hoe wij de vogels 
in de winter kunnen helpen en waar andere vogels naar 
toe trekken die niet in ons land blijven.

Theater de Lampegiet
Op dinsdagmiddag 30 januari a.s. gaan we met de 
kinderen naar een voorstelling in theater de Lampegiet. 
De voorstelling is gebaseerd op de prentenboeken van 
boer Boris. Het personage zal de kinderen dus vast wel 
bekend voorkomen. In een volgende Basis in Beeld kunt 
u lezen hoe de kinderen het theaterbezoek hebben 
beleefd. 

Bibliotheek
Binnenkort gaan alle onderbouwgroepen ook een 
bezoekje brengen aan de bibliotheek. We willen zo alle 
kinderen laten ervaren hoe leuk het is om zelf boeken 
te kunnen zoeken op de boekenberg en misschien ook 
al wel zelfstandig in een boekje te kunnen lezen. We ho-
pen alle kinderen en ouders enthousiast te maken om 
(gratis) lid te worden van de bibliotheek. Wij wensen 
jullie allemaal veel (voor)leesplezier!! 

Met de volgende link kunnen jullie luisteren en kijken 
naar de schrijver van Boer Boris:  
www.youtube.com/watch?v=smnRUW2a_f4

Nationale Voorleesdagen
Van 24 januari tot en met 3 februari zijn de Nationale 
Voorleesdagen.

Met deze link kun je het programma van de Bibliotheek 
in Veenendaal zien.

www.bibliotheekveenendaal.nl/agenda/Start-Natio-
nale-Voorleesdagen.html

Op zaterdag 3 februari is er iets leuks te doen over het 
boek ‘Sst, tijger slaapt’, het boek dat dit jaar centraal 
staat. Ook kun je kinderen tot en met 5 jaar lid maken 
voor maar €1,50 en krijg je er nog een klein cadeautje 
bij!

Op school gaan de juffen van de onderbouw in elkaars 
klassen voorlezen, hoor je weer eens een andere stem! 
Vanaf 24 januari a.s. 
mogen de kinderen 
hun lievelingsboek 
mee naar school 
nemen, dan kan de 
juf eruit voorlezen en 
zien de kinderen weer 
nieuwe boeken.

Wist je trouwens dat 
er op onze school 
door ouders aan 
groepjes kinderen wordt voorgelezen? En dat er in elke 
onderbouwgroep ook door kinderen uit de bovenbouw 
wordt voorgelezen?

Verlof Karin
Op 19 januari a.s. is het voorlopig even de laatste 
werkdag van Karin. Karin gaat namelijk de komende 
maanden een mooie reis maken door verschillende 
landen. Wij wensen haar alvast heel veel plezier toe 
tijdens de komende periode in het buitenland. Melinda 
komt in de week dat Karin vertrekt weer terug van haar 
zwangerschapsverlof. Melinda gaat de groep dan samen 
draaien met Moniek. Wij wensen Melinda en Moniek 
samen weer veel succes en plezier toe in hun groep.
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Uit de middenbouw
Toetsen in de middenbouw
De maand januari staat in het teken van de toet-
sen. Graag willen we u er op attenderen dat uw kind 
gedurende vier weken verschillende toetsen krijgt. 
Daarom is het heel prettig dat het extra uitgerust en 
natuurlijk op tijd op school verschijnt.

Muziek van Kim
Dit keer hebben de kinderen niet met Kim gezongen, 
maar zijn zij bezig geweest met muzieknotatie. Het 
muziekstuk Gnomus van Modest Moussorgsky stond 
centraal en de kinderen gingen passende muziek-
patronen verbinden met delen van de te beluisteren 
muziek. Kim had de les vakkundig opgebouwd en de 
kinderen werden behoorlijk enthousiast en al heel  
kundig in het terug herkennen van de patronen.

Kosmische lessen
We gaan deze maand met de kinderen werken over 
‘Schatten van de Aarde’. Dit is altijd weer een geliefd 
thema, waar kinderen erg nieuwsgierig naar zijn. We 
werken dan over:

 Aardplaten en Vulkanen
 Berg en dal
 Nederland en heuvels
 De kringloop van steen
 Steen en Zand

In de volgende Basis in Beeld kunt u lezen wat de  
kinderen hebben geleerd.

Uit de bovenbouw
Het thema Aziaten & de Olympische Spelen
Momenteel wordt in de bovenbouw gewerkt aan het 
thema Aziaten. Eigenlijk zou dit thema eind januari 
afgerond worden, maar met de Olympische Spelen in 
PyeongChang in Zuid-Korea (en dus in Azië) voor de 

deur, hebben we 
besloten het thema 
Aziaten niet af te 
sluiten, maar uit te 
breiden tot de voor-
jaarsvakantie met 
het onderwerp: 
de Olympische 
en Paralympische 
spelen. In de lessen 
komen zaken aan de orde als: de geschiedenis, de 
kernwaarden, tradities en symbolen van de Olympische 
Spelen en over de verschillende sporten die tijdens het 
sportfestijn beoefend worden. 

Verkeersexamen groep 7
Ook dit jaar doet groep 7 weer mee aan het landelijk 
verkeersexamen. In de agenda op de website stonden 
echter de verkeerde data van het schriftelijk en prak-
tisch examen vermeld. In plaats van 12 april en 16 april 
vindt het schriftelijk examen plaats op donderdag 6 
april en het praktisch examen op maandag 9 april. In 
een volgende editie van de Basis in Beeld leest u meer 
over het verkeersexamen.

Uit de rekenwerkgroep: Grote Rekendag 2018
De Landelijke Grote Rekendag wordt dit jaar gehouden 
op woensdag 28 maart. Het thema is: De school als 
pakhuis. 

Bij het voorbereiden van de Grote Rekendag ontdekten 
we dat deze datum in de week na Lentekriebelweek 
valt. Daarom hebben we ervoor gekozen de Grote  
Rekendag te verplaatsen naar woensdag 20 juni a.s.  
Te zijner tijd krijgt u meer informatie over de invulling 
van deze dag. 

Koken met René
Hallo allemaal, ik ben Patrick. Ik heb een kookboek 
gemaakt voor mijn taalopdracht en ik heb die laten 
zien aan de directeur. Ik had de vraag of wij wat samen 
konden gaan koken dat mocht. Ik mocht ook nog ie-
mand uit kiezen en diegene was Oscar. Wij hebben toen 
iets uit mijn kookboek gekozen: een vulkanen taart. 

We hebben besproken dat we dit gerecht op een 
donderdagochtend maken. We hebben de spullen bij 
Jumbo gehaald op een woensdag, de dag ervoor. Het 
ging goed, we hebben alles vers gehaald. Toen we in de 
avond van kerst van de school hebben we het aan de 
klas laten zien en iedereen mocht proeven en natuur-
lijk ook aan René. Het was heerlijk iedereen vond het 



lekker. Ik vond het ook geslaagd en ik vind het leuk om 
met de directeur te koken. Ook weer wat bijzonders  
gebeurt in mijn leven wat ik nooit meer zal vergeten!! 
En de taalopdracht is wereldrecepten.
Patrick (groep Marit-Nienke)

Ik had mee gedaan met Patrick omdat hij een taal- 
opdracht had om een kookboek te maken. Hij mocht  
iemand vragen mee te doen en hij koos mij. We  
mochten een stukje uit het boek maken en wij kozen 
voor de vulkanentaart. Het was heel leuk om mee te 
doen. Ik had noten gekraakt. Ik had de buitenkant van 
de taart gemaakt. Ik had een taartvorm ingesmeerd 
met boter. IK VOND HEM HEEEEEEL LEKKER.
Oscar (groep Marit-Nienke)

Schoolfruit
Na een korte stop, in verband met de kerstvakantie, zijn 
we vorige week weer gezond van start gegaan. De 
kinderen aten vorige week een waspeen, een appel en 
een kiwi. Deze week krijgen de kinderen een mandarijn, 
een appel en een grapefruit.

Op de website van EU Schoolfruit www.euschoolfruit.nl 
vindt u o.a. wetenswaardigheden en tips voor trakta-
ties voor de ouders en informatie en spelletjes voor de 
kinderen.  

Kaartenactie
In de vorige Basis in Beeld heeft u kunnen lezen dat de 
kaartenactie is verlopen. We hebben inmiddels al heel 
veel kaarten retour ontvangen, maar helaas nog niet 
van iedereen.

Heeft u nog kaarten thuisliggen, wilt u deze dan zo snel 
mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind? Zodra 
ook de laatste kaarten retour zijn, kunnen wij de balans 
opmaken en u informeren over de opbrengst van de 
actie.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Openstellen Ouderportaal
Inmiddels hebben wij van de meeste leerlingen het 
formulier ‘gebruik/omgang Ouderportaal en beeldmate-
riaal’ retour ontvangen en verwerkt in ons leerlingadmin-
istratie- en volgsysteem ParnasSys.

Op dit moment zijn we gestart met de testfase. Wanneer 
dit goed verloopt gaan we van start. We zullen u daar-
over informeren. 

In het Ouderportaal kunt u vervolgens:

 wijzigingen in adres, telefoonnummer, email  
eenvoudig doorgeven

 de absenties van uw kind inzien

Mochten er nog vragen zijn dan mag u dit aangeven via 
administratie@aandebasis.nl. Heeft u het formulier nog 
niet ingeleverd, wilt u dit dan alsnog doen?

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

Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur op 
onze school. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats 
op woensdag 31 januari a.s. van 08.30-09.30 uur. Dus 
mocht u vragen hebben rondom opgroeien en opvoe-
ding van uw kind, loop dan binnen op het spreekuur 
van het CJG op school! 

http://www.euschoolfruit.nl
mailto:administratie%40aandebasis.nl.?subject=Ouderportaal
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Agenda
Januari
18 zorgteam
18 MR
19 management team
22 toetsweek 3
24 bestuursvergadering
26 kinderen vrij
29 toetsweek 4
30 sectieoverleg BB
31 spreekuur CJG

Februari
1 Basis in Beeld
1 voortgangsbespreking 1 
2 open podium OB
6 voortgangsbespreking 2
7 sectieoverleg MB
8 sectieoverleg OB
8 verslag mee
9 ouderpanel
9 Leerlingpanel
12 werkgroep rekenen
13 werkgroep taal*
14 werkmiddag OB
14 werkmiddag BB
15 Basis in Beeld 
15 creatieve middag MB*
15 zorgteam

15 verslagbespreking 1
16 management team
20 verslagbespreking 2
21 spreekuur CJG
21 open podium BB
21 MR
21 bestuursvergadering
22 creatieve middag MB*
26 t/m 2 mrt voorjaarsvakantie

* gewijzigd ten opzichte van het voorlopig activiteiten overzicht  

welke u voor de zomervakantie heeft ontvangen.

Welkom
In de klas van juf Tilly
Hayaan

In de klas van juf Esther 
Isabella, Nicolas en Idil

In de klas van juf Karin/Melinda 
Jenny en Summer



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  
1 februari. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 26 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

Maar u kunt ook op de hoogte blijven via de app 
WhatzNew (downloaden in de App store of via 
Google Play).

WhatzNew

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://www.whatznew.nl/home.html
https://twitter.com/MontAandeBasis

