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Kerstfeest
Nadat we Sinterklaas hadden uitgezwaaid konden de 
kinderen even bijkomen van alle spanning. Afgelopen 
twee weken hebben we allerlei activiteiten gedaan 
rond het thema kerst. We hebben onder andere ge-
leerd dat naaldbomen in de winter groen blijven en we 
weten wie er in de kerststal wonen. 

Kerstdiner
Vandaag is een speciale dag, want we hebben de tafels 
in de klas helemaal anders neergezet en iedereen heeft 
thuis een lekkere verrassing klaargemaakt. Vanavond 
zitten we bij elkaar in de klas met onze zelfgemaakte 
kerstlichtjes op tafel en gaan we proeven van al die 
lekkernijen. We maken er een gezellig diner van met 
kerstliedjes, kerst- en winterverhalen en natuurlijk de 
zandtovenaar. We wensen iedereen alvast gezellige 
feestdagen en een fijne vakantie toe met lekker veel 
knusse voorleesmomentjes op de bank. 

Tot in het nieuwe jaar!
Groeten uit de onderbouw.

Sinterklaas is uitgezwaaid
Het is alweer twee weken geleden dat we Sinterklaas 
hebben uitgezwaaid. Hij was donderdag 5 december 
te gast op onze school. Hij kwam natuurlijk bij elke MB 
groep langs. De leerlingen verrasten Sint en de pieten 
met mopjes, dansjes, acrobatische trucjes en liedjes. 
Sinterklaas verraste de leerlingen met een prachtig 
cadeau. Ze hebben allemaal een pen gekregen die op 
het eerste oog niet schrijft, maar met het juiste lampje 
kan je de tekst toch lezen. Het was dus weer een mooi 
feest.

Kerst in de klas 
Nu staat kerstmis natuurlijk voor de deur. Met van-
avond als hoogtepunt het jaarlijkse kerstdiner. Een 
feest waar de leerlingen altijd weer naar uitkijken. Om 
het lokaal te versieren en met zijn allen helemaal in de 
stemming te komen, hebben we mooie kerstknutsels 
gemaakt. En niet te vergeten het glazen potje ver- 
sierd dat vanavond met een kaarsje erin het kerstdiner 

Inhoud
Uit de onderbouw

Uit de middenbouw
Uit de bovenbouw

Overig nieuws
Verjaardagen

Agenda

19 december 2019

Uit de onderbouw Uit de middenbouw



verlicht. Er zullen vast weer heerlijke hapjes zijn en  
diverse leerlingen hebben een optreden voorbereid. 
We verheugen ons erop.

Lekker lezen onder de kerstboom
Kortere dagen, met kerstboom of kaarsjes aan, gezel-
ligheid is vaak troef in de kerstvakantie. Onze tip: maak 
het nog gezelliger met een leesboek of voorleesboek. 
Samen op de bank met een goed boek. Dat past echt 
bij de kerstvakantie. Om het lezen nog leuker te maken 
en uw kind te motiveren om te blijven lezen hebben we 
een kerstbingo bijgevoegd. Lever hem na de vakantie in 
bij de juf of meester van uw kind.

Mijn vader is een astronaut!
Na de vakantie starten we met een nieuw thema bij 
Kosmisch Onderwijs: Mijn vader is een astronaut. Hoe 
zou het zijn als je vader astronaut zou zijn? Wat zou hij 
meemaken in de ruimte? De  eerste weken hebben we 
het dus over de ruimte: astronauten, raketten, space-
shuttles. Daarna gaan we kijken naar andere beroepen. 
Wat doen je vader en moeder eigenlijk? Hoe heet dat 
en wat houdt het in? Kijk niet raar op als u kind opeens 
interesse toont in uw 
beroep en vragen begint 
te stellen. We gaan in de 
klas zoveel mogelijk be-
roepen verzamelen en 
uitpluizen. We duiken 
ook in de speciale, 
bijzondere en origi-
nele waarom-vragen. 
Waarom staan bakkers 
altijd vroeg op? Wat 
heeft een bouwvakker 
nodig bij het bouwen van een huis? Wat moet je doen 
als je telefoniste bent? En wat is een accountant? Het 
is natuurlijk het leukst als de leerlingen direct van een 
ouder zelf horen wat een beroep inhoudt. Vindt u het 
leuk om iets te vertellen over uw beroep aan de klas? 
Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. 

Toetsweken in de middenbouw
Zoals u al heeft kunnen lezen beginnen direct na de 
vakantie de toets weken. Het is belangrijk dat uw kind 
goed uitgerust en met een goed humeur naar school 
komt. Het is immers fijn als uw kind met vertrouwen 
aan de toetsen kan werken. Vooral in de middenbouw 
worden veel toetsen voorgelezen. We starten ‘s mor-
gens direct, dus we vinden het super als uw kind echt 
op tijd op school is. Heeft u vragen? Stel ze gerust aan 
de leerkracht.

Een goed begin van 2020 gewenst!
Alle juffen van middenbouw: Helma, Mirjam, Moniek, 
Suzanne, Roos, Franciska en Edith wensen jullie een 
fijne kerstvakantie, een goede jaarwisseling en een heel 
goed begin van 2020!

Uit de bovenbouw
Uitslag voorleeswedstrijd
Op donderdag 21 november was het zover. De finale 
van de voorleeswedstrijd heeft plaats gevonden! Uit 
iedere tussenbouw- en bovenbouwgroep was er één 
finalist: Boaz (klas Frank), Elanoor (klas Marit/Nienke), 
Sofie (klas Marjolein) en Maud (klas Annelies/Babbel). 
De kinderen hebben één voor één voorgelezen aan een 
jury van een aantal kinderen uit groep 6: Anna, Devani, 
Aurélio, Kaitlyn, Sami, Dina, Carmen en Senna. Het was 
een spannende strijd, want ze hebben alle vier erg goed 
voorgelezen. Uiteindelijk heeft Maud gewonnen en is 
dus de voorleeskampioen van onze school. Felicitaties 
voor alle deelnemers en juryleden.

Later dit schooljaar zal Maud meedoen aan de 
voorleeswedstrijd tussen verschillende scholen uit 
Veenendaal.

Schaatsen
Op dinsdag 17 december hebben de kinderen van de 
bovenbouw geschaatst op de ijsbaan in Veenendaal. 
Wat een ijsplezier en wat een gezelligheid! Deze acti- 
viteit werd georganiseerd door Sportservice Veenen-
daal en onze school mocht hier ook aan deelnemen.

Amerikaanse dag
Gisteren hebben de kinderen van de bovenbouw het 
thema indianen afgesloten met een Amerikaanse dag. 
Hiervoor is gekozen, omdat tijdens het thema ook aan 
bod is gekomen hoe het dagelijks leven voor Ameri-
kanen er op dit moment uit ziet. Na de pauze werden er 
in de klassen verschillende activiteiten georganiseerd. 
Bijvoorbeeld: een cola/popcorn test en een quiz over 
het thema.



Dit was een gezellige afsluiting van het thema. Als u de 
werkstukken van de kinderen over indianenstammen 
wil bewonderen, kom dan gerust een kijkje nemen. De 
werkstukken zullen ook na de kerstvakantie nog te zien 
zijn.

Na de kerstvakantie starten we met het thema:  
Vikingen.

Voortgezet onderwijs / schoolkeuze
Voor de kinderen in groep 8 zullen er in januari oor 
het voortgezet onderwijs weer open dagen worden 
georganiseerd. Hierover vindt u meer informatie in 
deze Basis in Beeld. Door het bezoeken van deze dagen/
avonden kunnen ouders en kinderen tot een goede 
schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs komen.
Hieronder ziet u een overzicht van locaties, data en 
tijden: 

Pantarijn Rhenen  
Vrijdag 10 januari 2020 
16.00-21.00 uur

Rembrandt College 
Vrijdag 17 januari 2020 
15.00-21.00 uur

Het Perron/CSV
Woensdag 22 januari 2020
18.30-21.00 uur

CLV
Vrijdag 24 januari 2020
16.00-21.00 uur

Ichthus
Vrijdag 31 januari 2020
18.00-21.00 uur

We raden ook de kinderen van groep 7 en hun ouders 
aan deze open dagen alvast te bezoeken!

Onze school merkt dat, naast deze gebruikelijke infor-
matieavonden en open dagen, steeds meer scholen 
extra aanbod creëren om kinderen vast kennis te laten 
maken met het voortgezet onderwijs. Voorbeelden 
hiervan zijn: plusklasochtenden en meeloopmiddagen, 
die individuele scholen organiseren om de kinderen een 
nog beter beeld te geven van hun school.

Onze school is van mening dat de informatieavonden 
en de open dagen een voldoende beeld van de school 
voor voortgezet onderwijs kunnen geven voor ouders 
en kinderen. Onze school zal dan ook geen verlof geven 
voor het bezoeken van de extra meeloopdagen of 
plusklasochtenden.

Scholenbezoek VO
Groep 8 brengt ook elk jaar een bezoek aan twee VO- 
scholen. Dit schooljaar zijn dit het Rembrandt en het 
Perron. Zoals u al eerder in de Basis in Beeld heeft 
kunnen lezen is het Rembrandt College ondertussen 
bezocht. Het bezoek aan het Perron zal plaatsvinden in 
januari. 

Studiedag Team
Tijdens de studiedag is het team aan de slag gegaan 
met verschillende onderwerpen. Zo is de ontwikkeling 
naar het Kind Werk Dossier en het ‘nieuwe’ verslag 
besproken, maar ook heeft het team de keuze gemaakt 
voor het vernieuwen van het materiaal voor spelling 
en is de gedragscode en privacyverklaring in het kader 
van de AVG vastgesteld. al met al een intensieve en ook 
vrolijke dag ivm de jubilaressen en geslaagden.  Daar-
naast hebben we een aantal teamleden in het zonnetje 
gezet namelijk;

 Helma, omdat zij 25 jaar bij de stichting in dienst is.

 Suzanne, omdat zij 25 jaar in het onderwijs werkt.

 Moniek en Marit hebben de opleiding Engels met 
succes afgerond.

 Anja heeft de opleiding Montessori Leidinggevende 
succesvol afgerond.

Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd!!



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 me-
deburgerschap), emancipatorische opvoeding (individ-
ualiteit ontwikkelen) en kosmische opvoeding (verant-
woordelijk omgaan met de omgeving / duurzaamheid).

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.

Fijne Feestdagen!!
Net als voorgaande jaren hebben ook dit 
jaar een aantal kinderen onze kerstkaarten 
ontworpen. Wij danken Floris, Imane, Lotte, 
Naoufal, Rosa en Yasir voor hun mooie 
creaties.

Laat je dromen groot worden. 
Grijp volop je kansen en blijf jezelf verbazen. 
Wij wensen iedereen een boeiend, 
bijzonder, succesvol en inspirerend 
2020

Bestuur en Directie 
Montessori Kind Centrum 
Aan de Basis

Geniet van de vakantie en wij zien jullie 
allen graag maandag 6 januari a.s. weer 
uitgerust op school.

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 wijzigen , deze kunnen dan worden toegelicht en 
besproken. 

Na de kerstvakantie, in januari worden de Cito-toetsen 
weer afgenomen. Dit geeft de leerkracht een beeld van 
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!
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Idil
Nicolas
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Mikko
Summer
Kelsey
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Ihab
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Juf Mirjam 
Juf Edith
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Abdullah 
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Adam
Milan

Imane 
Stan 

Quinty 

Mika
Floris 
Ciara

David 
Maaike
Brianna 

Abdelbassite

Meester Frank

Magazine “Bo viert Feest”
Vorige week ontving kinderburgemeester Maud Smit 
het eerste exemplaar van het Magazine Bo viert Feest. 
Zij was er erg blij mee. Een dag later hebben alle andere 
kinderen op school, net als alle kinderen in Veenendaal, 
het magazine ontvangen

Meer informatie kunt u lezen op https://www.veens-
nieuws.nl/cultuur/bo-viert-feest-magazine

Agenda
December
19 kerstviering
20 v.a. 12u vakantie
23 t/m 3 jan kerstvakantie

Januari
6 gouden weken
6 luizencontrole
16 Basis in Beeld 
16 MR vergadering*
24 leerlingpanel
24  ouderpanel
29 inloopspreekuur CJG
30 Basis in Beeld 

Even voorstellen
Hallo, ik ben Janine, 38 jaar en moeder van Kelsey van 
bijna 5.

Ik ben al een jaar of 8 werkzaam als vrijwilligster in 
diverse functies. Maar als ik dan in mijn vrije tijd aan 
de slag kan tussen de kinderen dan doe ik dat met 
veel plezier, vandaar dat ik dan ook ga starten bij het 
overblijfteam.

https://www.veens-nieuws.nl/cultuur/bo-viert-feest-magazine
https://www.veens-nieuws.nl/cultuur/bo-viert-feest-magazine


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  
10 januari. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 16 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

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
 

Let op:
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

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

