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Oh kom maar eens kijken . . .
Want de kinderen hebben 
vorige week donderdag 
een cadeautje in hun 
zelf gevouwen schoentje 
gevonden! Het was natuur-
lijk wel spannend of de Sint 
en zijn pieten langs zouden 
komen. Maar gelukkig was 
het zingen voor de schoor-
steen niet voor niets en 
zaten de schoentjes vol met 
pepernoten, snoepjes en 
een leuke schakelpuzzel 
die in allerlei vormen te  
bewegen is. 

Sinterklaas
Ondertussen werken we al ruim twee weken over 
het thema Sinterklaas. Hierbij leren we van alles over 
wat de Sint en zijn pieten. Zo weten we dat de Sint 

een mijter draagt, 
een mantel om 
heeft en een staf 
bij zich heeft. En 
dat de pieten een 
muts ophebben, 
een kraag om hun 
nek en een zak vol 
pepernoten dragen.

En die pieten zijn 
ook nog eens hart-
stikke knap. Die kun- 
nen heel goed rijmen, balanceren op daken en pakjes 
gooien in de schoorstenen. Dat willen de kinderen 
natuurlijk ook. Daarom hebben ze tijdens de gymles 
hard geoefend en daarmee hebben zij hun eigen  
pietendiploma verdiend!

Kerst
Helaas gaat de Sint ons na het weekend weer verlaten 
en zal hij plaatsmaken voor de kerst. De kerstbomen 
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zullen die week weer worden opgetogen, de versierin-
gen opgehangen en de lichtjes worden aangestoken. 
Daarmee wordt het vast een gezellige boel!

Uit de middenbouw
Op 17 en 24 november heb-
ben we met alle midden- 
bouwkinderen creatieve 
middag gehouden. De  
opdrachten die zonder  
hulpouders te realiseren 
zijn, hebben we geselec- 
teerd. Natuurlijk hebben we 
de hulpouders gemist, maar 
de bovenbouwleerlingen 
hebben erg hun best gedaan 
om te ondersteunen. Zo hebben we de kinderen toch 
kunnen laten werken aan de creatieve opdrachten.

Vrijdag 20 november heeft muziekleerkracht Manon 
een groot deel van het open podium verzorgd. We 
hebben ritmes uit allerlei landen geklapt. Ook hebben 
een aantal kinderen een versje opgezegd of een boek 
voorgelezen. Gezellig om met de hele middenbouw 
muziek te maken.

Donderdagnacht is Sint langs geweest op school om 
te vragen of hij mag slapen op onze school. Natuurlijk 
vinden wij dat goed. Ook heeft Sint pepernoten en een 
klein cadeautje voor elk kind meegebracht. Vrijdag 4 
december gaan we even bij Sint langs. We hopen dat  
de Sint dan een beetje uitgeslapen is.

Tenslotte een verzoek aan alle ouders of jullie aan de 
buitenkant van alle gymtassen de naam van het kind 
willen zetten en op alle gymkleding in ieder geval de 
initialen van het kind. Dat scheelt veel tijd met zoeken 
als er iets verdwenen is. Heel hartelijk bedankt!

Uit de bovenbouw
Sinterklaas
Ook in de bovenbouw was rommel-Piet langs geweest 
en zorgde dit voor het nodige enthousiasme (en toch 
ook wel spanning). Komende vrijdag, 4 december, 
wordt het een echt feestje met de surprises en gedich- 
ten. 

Maori’s
Naast het Sinterklaasthema staan de afgelopen perio-
de de Maori’s centraal. We hebben het onder andere 
gehad over het ontstaan van de Aarde middels schep-
pingsverhalen en de oerknal. Daarnaast hebben we 
moko’s gemaakt; maskers waarbij met houtskool 
versieringen zijn aangebracht. Verder zijn we ingegaan 
op het leven van de Maori’s en zijn we gestart met het 
maken van dieren met papier-maché. 

The Dance Center
De gymlessen op vrijdag werden de afgelopen drie 
weken door twee dansers van The Dance Center 
gegeven. Deze danslessen werden erg enthousiast ont-
vangen door de leerlingen, zelfs door alle jongens die 
bij voorbaat al dachten dat het hopeloos zou worden. 
Leuk om te zien hoe ze iedereen aan het dansen  
kregen.

Eindadviezen
Ook belangrijk in deze periode zijn de eindadviezen 
voor groep 8. Deze zijn vorige week al in het team goed 
doorgesproken en worden met de kinderen uit groep 8 
en hun ouders besproken op woensdag 9 december. 

Sinterklaasviering 2020
Heeft u het al gehoord? Sinterklaas werkt thuis dit 
schooljaar. Toch moet hij af en toe checken of zijn 
pieten niets vergeten, dus heeft hij gevraagd of hij een 
paar nachten bij ons op school mag logeren. Natuurlijk 
zorgen wij ervoor dat er een fijne slaapplek voor hem is 
in de multifunctionele ruimte op onze school. Overdag 
is hij er niet, maar het is wel spannend om te zien waar 
Sinterklaas ’s nachts slaapt…



Wij zijn heel blij dat sinterklaas op vrijdag 4 decem-
ber een momentje heeft gevonden om onze school 
(coronaproof) te bezoeken. Alle klassen van de onder-
bouw en middenbouw gaan naar sinterklaas toe in 
de multifunctionele ruimte op onze school. Daar gaan 
sommige kinderen iets laten zien of horen aan de sint. 
En misschien hebben de pieten wel een cadeautje 
meegenomen?

De kinderen van de bovenbouw hebben lootjes getrok-
ken en maken een prachtige surprise voor een kind uit 
hun eigen groep. Het is ieder jaar weer geweldig om te 
zien wat een werk de kinderen van hun surprise maken! 
Alle bovenbouwgroepen zullen door Sinterklaas worden 
verrast met een mooi groepscadeau.

Kerstontbijt 2020
De tijd vliegt en ook de jaarlijkse kerstviering komt al in 
zicht. Graag willen we u informeren over de organisatie 
van de kerstviering op school.

In verband met de maatregelen kiezen we er dit jaar 
voor om voor de kinderen een kerstontbijt te organi-
seren. Op vrijdagochtend 18 december zullen we in een 
gezellige sfeer het kerstontbijt houden in de klassen.

Alle kinderen nemen op donderdag 17 december:  
bord, beker en bestek mee.

Op vrijdag 18 december komen de kinderen tussen 
8.30 en 8:45 uur naar school. Natuurlijk mogen de 
kinderen feestelijke kleding aantrekken.  

Het ontbijt wordt door school geregeld. We houden 
rekening met de kinderen die geen (varkens)vlees  
mogen eten. Als uw kind een glutenvrij dieet of een 
ander dieet heeft, vragen we u om uw kind een eigen 
ontbijt mee te geven. 

We kijken uit naar een gezellig en feestelijk kerstontbijt!

De kinderen gaan tot 12.00 uur naar school.

Hulpouders gevraagd
Natuurlijk willen we de school voor de kinderen sfeer-
vol versieren. Hiervoor zoeken we enkele ouders die op 
maandagavond 7 december willen helpen. Als u van 
19.00-21.00 uur tijd heeft om ons te helpen, kunt u dit 
aangeven bij de klassenouder of een mail sturen naar 
m.jongerden@aandebasis.nl.

Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw hulp. Zo kun-
nen we er samen een sfeervolle tijd van maken.

Namens de AC en het hele team: fijne feestdagen!

Herinnering aanmelden 
broertje(s) en/of zusje(s)
Wij krijgen veel aanvragen voor toekomstige leerlingen 
en daarom is het van belang dat wij een goede inschat-
ting kunnen maken van leerlingen die binnenkort gaan 
instromen. 

Indien u een jonger broertje en/of zusje nog niet heeft 
aangemeld bij ons op school, dan willen wij u vragen 
om dit alsnog te doen. Aanmeldformulieren mogen 
worden ingeleverd bij de administratie. Mocht u geen 
aanmeldformulier (meer) hebben, dan kunt u deze 
opvragen bij de administratie.

Uitslag enquête verkeers- 
situatie rondom school
In de bijlage bij deze Basis in Beeld vindt u de uitslag 
van de enquête verkeerssituatie rondom 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. 

Telefonisch spreekuur CJG
Op vrijdag 18 december is er een extra telefonisch 
spreekuur 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.

Studiedag team (kinderen vrij)
Maandag 7 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een 
studiedag van het team.

December
4 Sinterklaasviering
7 studiedag team
7 kinderen vrij
9 adviesgesprekken groep 8
17 Basis in Beeld
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Jar
ig in de onderbouw

Ja
rig

 in de middenbouw

Jar
ig in de bovenbouw

En
 ook nog jarig

17 Kerstviering
18 telefonisch spreekuur CJG
18 v.a. 12u 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

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
12 open podium BB
16 verslagbespreking 2
17 studiemiddag team
18 inloopspreekuur CJG
19 open podium OB
22 t/m 26 voorjaarsvakantie

Indy 
Bilal

Juf Moniek
Juf Mirjam

Samar
Suze

Laurens

Evy
Khalil

Brianna

Ise
Abdullah

Isa

Jenny
Idil

Summer

Yoshua
Timo
Lola

Imane
Stan

Khalil
Brianna

 
Meester  

Frank
Louise 
Lotfi

Noémi 
Mila

Zaid 
Naoual

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  
17 december. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 11 december maand 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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