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Een volle schoorsteen
Woensdag 27 november mochten wij onze geknutselde 
schoorsteen zetten en hebben we tijdens de muziekles 
de mooiste sinterklaasliedjes gezongen in de hoop dat 
de Sint en zijn pieten langs zouden komen. En ja hoor, 
het was raak! Donderdagochtend zaten alle schoor-
stenen vol met pepernoten en een heerlijke mandarijn. 
Wat hebben we gesnoept!

Sinterklaas
Het thema Sinterklaas leeft enorm deze tijd en we 
werken hard om alles te weten te komen over de Sint 
en zijn pieten. Zo tekenen we hun gezichten, kleden we 
ze aan met een tabberd, mijter, muts of een kraag en 
tellen we hoeveel pepernoten ze mee hebben geno-
men. 

En vandaag was het na lang aftellen eindelijk zover: de 
Sint kwam langs met een aantal van zijn pieten. Wat 
een feest was dat! We zijn enorm verwend en hebben 
erg genoten.

Kerst
Nu de Sint morgen weer richting Spanje vaart en alle 
pepernoten zijn opgegeten is het weer tijd voor de 
kerst. Dus kom maar op met de gezelligheid, de kerst-
boom, de versieringen en de lichtjes. 
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Uit de middenbouw
Geslaagde creatieve middagen
Afgelopen twee weken waren de creatieve middagen 
in de middenbouw. Voor de leerlingen uit groep 3 voor 
de 1e keer. De leerlingen kunnen uit 14 verschillende 
opdrachten kiezen om in 2 weken iets moois te maken. 
Variërend van koken tot mozaïek, sokpoppen en raam-
hangers, kleien en papiermaché. De kinderen vinden 
het altijd fantastisch. Ook al omdat ze vanuit de ver-
schillende middenbouwgroepen bij elkaar zitten. Ook 
dit keer waren het weer geslaagde creatieve middagen. 
De leerlingen hadden veel plezier. Wilt u ook een keer 
begeleiden? Meld u dan aan bij Mirjam.

Open Podium
Vrijdag 29 november was het zover. Het eerste open 
podium van de Middenbouw. Het gonsde de hele mor-
gen al. Alle kinderen waren er vol van, want de ouders 
waren deze keer ook uitgenodigd. Zo rond 11.00 uur zat 
de hele multifunctionele ruimte vol met ouders en kin-
deren. Het kon beginnen. De leerlingen zijn bezig met 
Planeten, Engels en natuurlijk is Sinterklaas in het land. 
Dus die waren favoriet bij de verschillende optredens. 
De groep van Suzanne en Moniek hadden een dansje, 

een liedje, maar ook met de hele groep “Snap je Plan-
eten”. Mirjams groep deed een planetengedicht en een 
mooi liedje over de Sint. De groep van Helma zong uit 
volle borst: “Peternoot, taai taai, chocola” en “If your 
happy and you know it clap your hands”. De kinderen 
uit de groep van Roos en Franciska deden een Engels 
gedichtje met de hele groep “Ickery dickery dock”. Heel 
bijzonder: 6 meiden uit 3 groepen hadden samen een 
dansje voorbereid. De ouders waren natuurlijk hevig 
onder de indruk van al deze mooie optredens.

Glazen potjes
Geeft u uw kind weer een glazen potje mee zonder 
etiket? Dan kunnen we deze mooi versieren voor het 
kerstdiner.

Schoolplein – Wilgentunnel
Gedurende het schooljaar wordt ons plein omgetoverd 
tot een groep en zo uitdagend mogelijke speelplaats. 
De wilgentunnel is de volgende stap en de beide 
schoolplein-reporters Maud en Floris zullen ons op  
de hoogte houden van elke nieuwe fase. We zijn 
benieuwd.

Hoi, ik ben Floris, en zit in het schoolpleinontwerp- 
team en ik en nog meer andere kinderen wouden dat 
er meer groen in het schoolplein komt. Ik en nog meer 
kinderen hadden er voor gekozen om er een wilgen- 
tunnel te maken in het schoolplein.

Hoi, ik ben Maud, de 1e kinderburgemeester van 
Veenendaal. Ik wou graag dat er meer bloemen en 
planten in Veenendaal zouden komen. Ik ben blij dat  
op ons schoolplein meer groen gaat komen.



Gezocht: Bieb-ouders
Niets is zo leuk als onder schooltijd een nieuw boek 
halen uit de schoolbieb. Voor de beginnende lezers uit 
de onder- en middenbouw die steeds een moeilijker 
boekje mogen lenen, maar ook voor de lezers van groep 
8 die steeds spannender boeken zien. Onze leerlingen 
gaan dus altijd met blije gezichten naar de bieb.

Om dit mogelijk te maken zijn we dringend op zoek 
naar nieuwe biebouders!

Bent u 1 dagdeel beschikbaar en lijkt u het leuk?  
Neem dan contact op met Franciska of Mirjam.

Lid worden van de bibliotheek 
Veenendaal
Dat gevoel van een blij gezicht met een leuk boek kunt 
u ook zelf ervaren met uw eigen kind door samen lid te 
worden van de bibliotheek Veenendaal. Als kinderen 
lezen leuk gaan vinden, kunnen ze de hele wereld aan 
(bij wijze van spreken). Dus doen.

Schoolzwem- 
kampioenschappen
Als een vis in het water? 
Yes! We mogen weer! Op vrijdag 7 februari verzame-
len alle waterratjes zich in zwembad De Vallei voor de 
12e editie van de schoolzwemwedstrijden. Van 18.00 
uur tot 20.00 wordt er gezwommen. Alle kinderen op 
een basisschool met een zwemdiploma B uit groep 
3 t/m 8 mogen meedoen. Samen met je team doe je 
een estafette race, maar er zijn ook individuele races 
(vrije slag en de rugslag). Alle tijden worden bij elkaar 
opgeteld voor een eindscore. In de vorige jaren werd 
er afgesloten met een ludieke vlottenrace met het hele 
team. Elk team bestaat uit 6 zwemmers en een even-
tuele reserve zwemmer.

Meedoen? Schrijf je nu alvast in! Dan wordt het niet 
vergeten met alle drukte rondom Sinterklaas en Kerst 
;-) Geef je op bij Tilly Naber via sportisleuk@aande 
basis.nl (met naam, geboortedatum en groep). 

Kerst
Kerstdiner 
Op donderdag 19 december vindt ons traditionele 
kerstmaal plaats. De kinderen zullen een maaltijd in 
buffetvorm nuttigen in hun eigen lokaal. Hoe gaat een 
en ander in zijn werk? 

Voorbereiding 
Vanaf maandag 9 december hangt er bij de klassen een 
intekenlijst. Ook dit jaar is dit in de vorm van een kerst-
boom met ballen. U kunt van de boom een papieren bal 
nemen waarop genoteerd staat of het te maken gerecht 
hartig of zoet wordt. 

Bovendien staat er ook op hoeveel hapjes u kunt 
maken. U hoeft dus niet voor alle leerlingen uit de klas 
van uw kind iets te maken; tien a twaalf hapjes zijn 
voldoende. 

Op de onderliggende bal (op de kerstboom getekend) 
schrijft u welk gerechtje er gemaakt wordt, ook noteert 
u hier de naam van uw kind. Bij de bomen hangt een  
lijst met suggesties. Op internet bij Pinterest of bij 
google afbeeldingen kunt u allerlei leuke kersthapjes 
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vinden. Wilt u zich bij het bereiden houden aan het 
soort hapje dat u van de boom afhaalt? 

Dit voorkomt dat een klas alleen zoete of hartige hapjes 
op het buffet heeft staan. Juist de afwisseling van zoet 
en hartig maakt het buffet aantrekkelijk. 

Het kerstbuffet 19 december 
U geeft ‘s morgens de drie B’s (bord, beker en bestek) 
in een tasje aan uw kind mee. Dit komt ‘s avonds weer 
(vies, niet afgewassen) mee naar huis. Op deze dag 
gaan de kinderen tot 15.00 uur naar school. Om 16.45 
uur worden de leerlingen weer op school verwacht 
met hun gerecht. Helaas is het opwarmen van een 
gerecht niet mogelijk. Nadat u uw kind naar de klas 
heeft gebracht, kunt u op het plein van een kopje soep 
genieten. 

Om 17.00 uur start in alle klassen het kerstbuffet in 
een stemmige ambiance. Het zingen van kerstliederen 
start om 18.30u op het schoolplein. U bent van harte 
welkom om te komen luisteren. Na het zingen gaan de 
kinderen naar de groep om hun spullen op te halen.  
U kunt uw kind om 19.00 uur bij de klas ophalen. 

BSO 
Kinderen die op donderdag naar de BSO gaan, worden 
‘s middags door de leidsters naar de klas gebracht. Deze 
kinderen nemen hun gerecht al ‘s morgens mee naar 
school. Wilt u alstublieft rekening houden met de houd-
baarheid; ook voor deze gerechten is opwarmen niet 
mogelijk, bovendien worden ze waarschijnlijk buiten de 
koelkast bewaard. 

Het wordt, mede dankzij uw medewerking, vast een 
fijne avond! Mocht u toch nog vragen hebben, stelt u ze 
dan gerust aan de leerkracht van uw kind.

Gevonden voorwerpen
We hebben weer heel veel gevonden voorwerpen 
verzameld. Deze kunt u vinden in de bak naast de 
administratie. Mist u thuis iets…kom gerust kijken of 
wij het gevonden hebben. Naast kleding worden er 
ook regelmatig sleutels gevonden. Deze liggen bij John 
(conciërge).

Kleding, jassen en overige spullen die voor de kerstva-
kantie niet zijn opgehaald, zullen wij schenken aan het 
goede doel.

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.

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 18 december a.s. van 08.30-09.30 uur.

Locatie: dependance, naast ib-kamer 

Welkom
Welkom in de groep van juf Tilly
Liz en Zaid

Welkom in de groep van juf Esther
Noah

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!
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Agenda
December
5 Basis in Beeld
5 Sinterklaasviering
11 adviesgesprekken gr.8
16 studiedag team*
16 kinderen vrij*
18 open podium BB
18 inloopspreekuur CJG
19 Basis in Beeld 
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 

Evy

Logman Soraya

Lola

Lotfi

Suze

Let op:
Er zijn een aantal data 
gewijzigd ten opzichte van 
het voorlopige activiteiten 
overzicht. Deze data zijn 
gemarkeerd met een *

De agenda kunt u ook ter-
ugvinden op onze website 
www.aandebasis.nl

Op maandag 16 december a.s. heeft het 
team een studiedag. De kinderen zijn  
deze dag vrij!

http://www.aandebasis.nl


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  
19 december. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 13 december 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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