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Uit de onderbouw

Uit de middenbouw

Letter van de week
Houdt u de letter van de week in de gaten? Nu zijn we
bezig met de a van Amerigo en de s van....? Ja, van wie
is de s....? De kinderen mogen spulletjes of plaatjes
meenemen waar die letter in zit, zodat die op de lettertafeltjes kunnen staan.

Thema planeten
Vanaf de herfstvakantie hebben de kinderen veel geleerd over de oerknal (en andere visies op het ontstaan
van de aarde), het heelal en daarbinnen ‘ons’ zonnestelsel. Ook over de afstanden tussen de zon en de
planeten en over de maan en haar maanstanden. De
kinderen kunnen u er van alles over vertellen.

Sint en zijn pieten
Deze periode is het geen verrassing waar we over
werken: Sint en zijn pieten. Hopelijk heeft Sinterklaas
een boel fijne kinderboeken ingepakt voor de kinderen!
Plantjes
We zijn ook bezig
met de plantjes in
de groep. Het ziet er
gezellig uit en de kinderen leren over water
geven, snoeien, uitgebloeide bloempjes,
vochtige aarde, etc.

Volgende week starten we met het thema over Sinterklaas.

Creatieve middag
Afgelopen dinsdag zijn we weer gestart met de eerste
ronde van de creatieve middag. Fijn dat vele ouders,
grootouders, tantes en ooms, leerlingen van het Rembrandt college enzovoort ons willen helpen. We hebben
dinsdag al veel mooie leermomenten gezien. Het is
soms best wel even doorzetten als het niet meteen lukt
wat je wilt. Zet ‘m op jongens en meisjes! Veel succes
en plezier iedereen.

Open podium
Staat het al in uw agenda? Op vrijdag 29 november is
het namelijk zover. U mag om 11.00 uur in de multifunctionele ruimte komen kijken en luisteren naar
allerlei verschillende presentaties van de kinderen. Dit
is soms best nog wel spannend, dus het zou fijn zijn
als u op tijd bent, zodat alle rust en aandacht naar de
optredens kan gaan. Veel plezier!

Uit de bovenbouw
Bezoek Rembrandt College
Op donderdag 31 oktober zijn de kinderen van groep
8 op bezoek geweest bij het Rembrandt College. Dit is
een school voor voortgezet onderwijs. Als kinderen in
groep 8 zitten, hebben we de gewoonte om twee VO
(Voortgezet Onderwijs)-scholen in de omgeving te bezoeken. Later dit schooljaar gaan de kinderen ook een
kijkje nemen op Het Perron.
Maar op 31 oktober werd dus het Rembrandt College
bezocht. De kinderen aten eerst hun brood op in de
kantine en kwamen er toen al snel achter dat het heel
anders is dan op de basisschool. Na de lunch hebben ze
in groepjes een aantal minilessen gevolgd (bijv. scheikunde, Duits, gym, biologie, etc.).
De reacties waren zeer positief. Door dit soort bezoekjes krijgen kinderen een beter beeld van het
onderwijs op een VO-school. De komende tijd gaan
de ouders en leerlingen van groep 8 een keuze maken
voor een VO-school.

Mediamasters
Vorige week hebben
de tussenbouw- en
bovenbouwgroepen
meegedaan met de
Week van de mediawijsheid. Op onze
school doen wij dan
mee aan een ‘game’ die
speciaal is gemaakt om
leerlingen op de basisschool mediawijs te maken. Door
het spelen van de game bouwen kinderen basiskennis
op over mediawijsheid. Hoe ga je om met WhatsApp,
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws? De kinderen
zijn in de klas en thuis aan de slag gegaan met mediawijze uitdagingen. En zo konden ze de ‘Mediamissies’
volbrengen. Het enthousiasme was groots!!

Greenscreen
Voor de herfstvakantie hebben we met de bovenbouw
de bibliotheek bezocht om daar een filmpje op te
nemen voor een Greenscreen. De kinderen hebben een
scene bedacht voor een schilderij. Na de herfstvakantie
hebben we de filmpjes gekregen en met alle bovenbouw klassen bekeken! Wat hebben de kinderen een
leuke scenes bedacht! Heel creatief. We hebben er met
veel plezier naar gekeken!
Zaalvoetbal
Afgelopen maandag hebben we met de bovenbouwklassen de eerste les zaalvoetbal gehad. Deze lessen
worden gegeven vanuit een
vereniging die de kinderen
wil laten kennis maken met
verschillende sporten. Deze
keer mogen we dus drie
weken zaalvoetballen.
Voorleeswedstrijd
De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 7 en
8 gestreden in de verschillende klassen wie er het beste
kon voorlezen. Elke klas heeft zo een klassen-voorleeskampioen gekozen. Deze kampioenen mochten vandaag strijden wie de voorlees kampioen van onze
school wordt. Deze leerling mag gaan strijden tegen de
kinderen van andere scholen in Veenendaal. We zijn
benieuwd wie het geworden is…

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 27 november mogen de kinderen hun
schoen zetten op school. De volgende morgen (28
november) zijn de kinderen natuurlijk erg nieuwsgierig
of sinterklaas en zijn pieten iets in de schoenen hebben
gedaan.
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op
school op bezoek. ’s Morgens om 8.45 uur staan we
hem met de hele school op te wachten op het plein.
Natuurlijk bent u als ouder van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze opwachting. Wilt u achter het lint
blijven? Dan kunnen alle kinderen goed zien wat er
allemaal gebeurt.

Sinterklaas blijft de hele ochtend op school en bezoekt
alle klassen. In de tussen- en 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 spannende feest!

‘Beau viert Feest’ magazine
De stichting ‘Bo viert Feest’ is in Veenendaal een
bekende organisatie. Onlangs heeft Maud, onze kinderburgemeester, de eerste doos uitgereikt aan een kind.
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www.stichtingboviertfeest.nl

Fender, Storm, Sabrina, Lujane, Kaitlyn, Carmen, Elin en
Elanoor.
Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs!

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 kerstvakantie niet zijn opgehaald, zullen wij schenken aan
het goede doel.

Spreekuur CJG op school
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek
waar ouders en jeugdigen
dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over
opgroeien en opvoeden.
Maandelijks houdt het CJG een vrij inloop spreekuur op
onze school. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats
op woensdag 27 november a.s. van 08.30-09.30 uur.
Locatie: dependance, naast ib-kamer

‘Bo viert Feest’ maakt het mogelijk dat kinderen die
niet in staat zijn hun verjaardag te vieren dit via hun
wel te kunnen. De stichting heeft een nieuw magazine
gemaakt die zij gaan verspreiden over de Veenendaalse
basisscholen. Het eerste exemplaar willen zij laten
uitreiken door de kinderburgemeester en wel bij ons op
school.
Maud vond dit natuurlijk een goed idee en zij zal het
magazine op dinsdag 10 december a.s. om 14.50 uur
(bij goed weer) uitreiken op het schoolplein. U als
ouder/verzorger bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.

Rectificatie schoolhockey
In de Basis in Beeld van 7 november heeft u kunnen
lezen dat wij de 4e plaats in de wacht hebben gesleept
bij het Schoolhockeytoernooi. Helaas stond de naam
van één leerling niet goed geschreven in het artikel.
Hierbij nogmaals de namen van het winnende team:

Agenda
November
22
26
27
29

open podium OB
creatieve middag MB
inloopspreekuur CJG
open podium MB+

December
5
5
11
16
16
18
18
19
19
20
23 t/m 3 jan

Basis in Beeld
Sinterklaasviering
adviesgesprekken gr.8
studiedag team*
kinderen vrij*
open podium BB
inloopspreekuur CJG
Basis in Beeld
kerstviering
v.a. 12u vakantie
kerstvakantie

Januari
6
6
16
16
24
24
29
30

gouden weken
luizencontrole
Basis in Beeld
MR vergadering*
leerlingpanel
ouderpanel
inloopspreekuur CJG
Basis in Beeld

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 terugvinden op onze website
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
5 december. Kopij voor Basis in Beeld graag
voor 29 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

