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De herfst was zoals altijd een fijn thema om over te 
werken: kleuren bekijken, vormen van bladeren verge-
lijken en je bewust worden van alle beestjes op en in de 
grond. Slakken, pieren en allerlei kruipbeestjes zijn de 
revue gepasseerd. 

Van juf Manon hebben we een liedje met een spelletje 
geleerd over een kaboutertje, waarbij je op bezoek mag 
komen voor een kopje thee en een koekje. 

Het was fijn om toch een beetje voor de ouders op te 
kunnen treden via de opgenomen liedjes. Had u ze al 
samen met uw kind beluisterd? Weer eens een ander 
soort Open podium!

Binnenkort klopt Sinterklaas aan onze deur en kruipen 
de pieten weer door de schoorsteen. Ook daar gaan 
we natuurlijk samen over werken... waarbij we de rust 
proberen te bewaren. 

Omdat we veel sinterklaasliedjes gaan Zingen, hebben 
we de letter Z (spreek uit: zzzzz) op onze lettertafels de 
komende weken.  

Uit de middenbouw
Wat betreft KOO is de middenbouw tot de kerstvakan-
tie bezig met de werelddelen. Elke week komt er weer 
een nieuw werelddeel in de belangstelling te staan. We 
bespreken culturen. We kijken naar dieren en planten 
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en naar verschillende klimaatsoorten. Manon draagt  
ook haar steentje bij, want tijdens de muzieklessen 
luisteren we naar wereldmuziek en leren we ritmes 
kennen van over de hele wereld. Veel kinderen nemen 
ook zelf materialen mee van huis: we zien boeken, 
foto’s, geld en souvenirs uit verre landen. We danken  
u hartelijk voor uw aandeel en we hopen dat u daar 
mee door blijft gaan. 

Bij handvaardigheid en tekenen komen verschillende 
technieken in beeld. De gangen en klassen zien er 
exotisch uit door totempalen in 3D (de klas van Mirjam) 
en 2D (de klas van Helma) uit Noord-Amerika. Zuid-
Amerikaanse vogels zijn gemaakt door de klas van Elvy 
en Edith en Ndebele gelukspoppetjes uit Zuid-Afrika 
door de klas van Moniek en Suzanne. 

Uit de bovenbouw
Adviesgesprekken groep 8
Onlangs hebben de ouders uit groep 8 het draaiboek 
VO ontvangen met daarin alle belangrijke data voor de 
aanmelding van hun kind bij het VO. In het draaiboek 
stond als datum voor de adviesgesprekken woensdag  
8 december. Dit moet woensdag 9 december zijn. 
Informatie over het inschrijven voor deze gesprekken 
en de manier waarop de gesprekken worden gehouden 
volgt binnenkort. 

Bezoek Pantarijn Rhenen (geschreven door Janneke 
en Doha)
Op donderdag 12 november gingen we met groep 8 
naar het Pantarijn Rhenen. We ging ongeveer 10 over 
11 naar het Pantarijn Rhenen. We gingen er met een 
bus heen. Daar aangekomen mochten we naar binnen 
en in een lokaal gaan zitten. We hadden als eerst een 
les verzorging en koken. De groep werd in tweeën  
gesplitst: 1 begon met koken en 2 begon met een les 
verzorging. Bij koken gingen we chocolade bananen 
pannenkoeken maken. Bij verzorging gingen we het 
hebben over gezond eten. Toen we klaar waren met 
bakken gingen we omwisselen. Groep 2 ging koken en 
groep 1 had een les verzorging. Daarna ging groep 1 
een kerstkaart maken op de computer. Groep 2 was 
namelijk nog niet klaar met koken. Toen ze wel klaar 

waren gingen ze een spel doen. Toen groep 2 klaar 
was met kerstkaart maken hadden we Nederlands. 
We gingen het hebben over grammatica, bijvoorbeeld 
lidwoord, mens, plant, dier en naam. Daarna kreeg 
iedereen een woord op zijn rug geplakt, want je moest 
raden wat je was. Na Nederlands was het al weer tijd 
om weer terug naar school te gaan. We vonden het een 
leuke middag. 

Sinterklaas
Afgelopen week was de aftrap voor Sinterklaas in de 
bovenbouw. 

De lootjes zijn getrokken en het knutselen kan begin-
nen! 

Mocht je nog inspiratie nodig hebben? Dan kan je 
bijvoorbeeld op pinterest (https://nl.pinterest.com/an-
neke00/sinterklaas-surprise/ ) of andere websites met 
filmpjes (https://www.ladylemonade.nl/sinterklaas-
surprise-makkelijk/) terecht om daar een idee te krijgen 
van wat de mogelijkheden zijn. 

In een aparte brief voor de bovenbouw zijn de 
“spelregels” al een keer gemeld, maar hierbij nog een 
keer de belangrijkste afspraken:

 Je koopt een cadeautje van 6 euro (niet alleen 
snoep!)

 Daar omheen knutsel je een surprise. Het is de 
bedoeling dat de surprise iets voorstelt; bijvoor-
beeld iets dat te maken heeft met de hobby’s of 
interesses van het kind. Deze staan op het lootje 
vermeld! 

 Bij de surprise en het cadeautje komt een rijm van 
minimaal 6 regels. 

Op vrijdag 4 december wordt Sinterklaas op school 
ingehaald en daarna worden de surprises uitgepakt. 
De surprise wordt op donderdag 3 december mee naar 
school genomen. Het is ook mogelijk om de surprise op 
die donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur op school te 
brengen. 

Denk aan het volgende: 

 Op het gedicht zet je de naam van het kind voor wie 
je de surprise gemaakt hebt. 

https://nl.pinterest.com/anneke00/sinterklaas-surprise/ 
https://nl.pinterest.com/anneke00/sinterklaas-surprise/ 
https://www.ladylemonade.nl/sinterklaas-surprise-makkelijk/
https://www.ladylemonade.nl/sinterklaas-surprise-makkelijk/


 De surprise met het gedicht verpak je in een 
(vuilnis)zak. Aan de buitenkant is dus NIET te zien 
voor wie de surprise is. 

 Het allerleukste is dat het geheim blijft wiens lootje 
je getrokken hebt

Sinterklaasviering
Sinterkaas is weer in Nederland aangekomen. Heeft u 
gezien dat de school weer gezellig versierd is? Hierbij 
dank aan alle ouders die meegeholpen hebben met de 
versiering e.d. 

Op woensdag 25 november mogen de kinderen  
hun schoen zetten op school. De volgende morgen  
(26 november) zijn de kinderen natuurlijk erg nieuws-
gierig of Sinterklaas en zijn pieten iets in de schoenen 
hebben gedaan.

Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas bij ons op 
school op bezoek. Wij vinden het erg jammer dat wij u 
niet kunnen uitnodigen om er ‘s morgens bij te zijn om 
Sinterklaas te ontvangen. De ontvangst zal dan ook  
binnen plaats vinden met de kinderen.

Sinterklaas blijft de hele ochtend op school en bezoekt 
alle klassen. In de bovenbouw hebben de kinderen 
afgelopen donderdag lootjes getrokken. Zij maken een 
surprise voor een klasgenoot.

We kijken allemaal weer enorm uit naar dit gezellige, 
maar ook een beetje spannend feest!

Schoolspot
Als ouders/verzorgers met een kind in het basis- of 
speciaal onderwijs kun je gebruik maken van onder-
wijskorting om de juiste software voor thuis aan te 
schaffen.  

Omdat onze school gebruikmaakt van Microsoft- 
software, mogen alle leerlingen tegen een kleine ver-
goeding (€ 3,99) Office 365 ProPlus bestellen voor hun 
eigen computer, iPad of MacBook. Dit is het complete 
Office-pakket met onder meer Word, PowerPoint, Excel 
en Outlook. Ook de Teams-applicatie valt hieronder. 

Uitleg over het downloaden 
Ga naar www.schoolspot.nl. In deze webshop vind je 
soft- en hardware met onderwijskorting. Als ouder kun 
je hier gratis een account aanmaken. Wil je thuis ook 
beschikken over de Office- programma’s, dan bestel je 
voor € 3,99 per jaar Office 365 ProPlus. De programma’s 

mag je dan installeren op 10 verschillende apparaten. 
Je vindt Office 365 ProPlus via deze link: 

www.schoolspot.nl/microsoft-office-365-proplus.html 

Informatie uit de klas
Omdat ouders eigenlijk nog steeds niet de school in 
kunnen komen, vanwege de coronamaatregelen,  
hebben we het idee opgepakt om jullie af en toe wat 
meer informatie te geven vanuit de eigen groep van uw 
kind. 

Uiteraard blijven we u ook op de hoogte houden via de 
Basis in Beeld. 

We willen u tot aan de zomervakantie, op een paar  
momenten, een kleine ‘nieuwsbrief’ van de groep 
sturen. Hierin laten kinderen zien wat ze doen in de 
groep, zodat u wat meer een inkijkje kunt krijgen van 
wat er in de klas gebeurt. Een sfeerimpressie, een leuk 
project waar de klas mee bezig is geweest, etc.

De leerkracht van uw kind kijkt zelf even op welk  
moment deze ‘nieuwsbrief’ wordt meegegeven. Het 
kan dus zijn, als u meerdere kinderen op school heeft, 
dat u voor het ene kind een brief ontvangt en van het 
andere kind (nog) niet.

Het idee is om u dit schooljaar drie keer zo’n brief te 
sturen (een A4-tje). We hopen jullie zo toch nog net iets 
meer te kunnen informeren over de groep van uw kind.

We horen uiteraard graag terug hoe u de brief hebt 
ervaren!

Reminder Privacy Verklaring 
Onderwijs
Op school verwerken wij van al onze leerlingen en 
diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. Wij vinden 
een goede omgang met persoonsgegevens van groot 
belang en zijn ons bewust van de verplichtingen die 
de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook 
verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van 
uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. 
In de bijlage “Privacy Verklaring Onderwijs” leggen wij u 
graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw 
kind omgaan.

Na de herfstvakantie heeft u de papieren versie met 
daarbij het invulformulier ontvangen. Inmiddels heb-
ben wij van de meeste ouders/verzorgers het formulier 

http://www.schoolspot.nl
http://www.schoolspot.nl/microsoft-office-365-proplus.html 


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  
3 december. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 27 november 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

retour ontvangen. Mocht u dit nog niet gedaan heb-
ben, dan vragen wij u het invulformulier alsnog te 
ondertekenen en in een gesloten envelop aan uw 
kind(eren) mee te geven, zodat hij/zij dit kan inleveren 
bij de leerkracht.

Welkom!
In de klas van juf Esther/Roos
Alyssa, Emma en Noa

In de klas van juf Tilly/Roos
Benita en Cas

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Agenda
Voor alle activiteiten die op de agenda staan, zullen 
wij kijken of die mogelijk zijn en veilig kunnen worden 
georganiseerd. 

Daarnaast hebben we in het team afgesproken dat we 
het aantal externe bezoekers in school, waaronder ook 
ouders, zullen beperken. 

Inloopspreekuur CJG
Het inloopspreekuur van CJG zal (i.v.m. de aan- 
gescherpte coronamaatregelen) op donderdag  
26 november telefonisch zijn van 9.00 - 10.00 uur. 
Mocht u gebruik willen maken van dit spreekuur dan 
kunt u dit aangeven bij de leerkracht of via onze intern 
begeleider (Anja ter Braak). Iris van de Munt, contact-
persoon CJG, zal tijdens dit spreekuur contact met u 
opnemen om uw vragen te beantwoorden.

November
20 open podium MB (zonder ouders)
24 creatieve middag MB
26 Inloopspreekuur CJG (telefonisch)
26 MR

December
3 Basis in Beeld
4 Sinterklaasviering
7 studiedag team
7 kinderen vrij
9 adviesgesprekken gr.8
17 Basis in Beeld
17 Kerstviering
18 v.a. 12 uur vakantie

Januari
4 gouden weken 
4 luizencontrole 
6 toetsweek 1 
11 toetsweek 2 
14 Basis in Beeld 
18 toetsweek 3 
21 MR 
22 leerlingpanel 
22 ouderpanel 
25 toetsweek 4 
28 Basis in Beeld 
28 inloopspreekuur CJG

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

