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Sinterklaas
Ja, de Sint is geweest! Het was heel gezellig: we zongen 
liedjes en lieten knutselwerkjes zien en we kregen een 
spelletje waar we lekker mee kunnen gooien en mik-
ken. Ook waren er limonade en kruidnootjes. Er waren 
geen stoute kinderen bij en dat is altijd weer goed 
nieuws!

Kerst
Afgelopen week hebben we de rust bij de kinderen 
weer wat terug kunnen brengen en is er hard gewerkt. 
En dan nu op weg naar de kerst: langzaamaan komt er 
wat versiering de klas binnen en gaan we ons voor-
bereiden op het kerstlunch. Denkt u aan de glazen 
potjes voor de kaarsjes? 

De letter K
Letter van de week is de K van kaars. Voorwerpjes die 
beginnen met K, mogen weer mee naar school gebracht 
worden. 

Sinterklaasviering
Op vrijdag 3 december hebben de Sint en zijn pieten 
onze school bezocht. Helaas geen onthaal op het plein, 
maar wel voor elke klas een gezellig moment in de 
multifunctionele ruimte. De kinderen hadden stukjes 
voorbereid en deze aan de Sint laten zien. Daar hebben 
de Sint, de pieten en de kinderen erg van genoten. 
Natuurlijk was er ook nog een zak met cadeautjes en 
lekkers voor elke klas. De kinderen zijn goed verwend 
met een leuk cadeautje!

Verder hebben we in de klassen een gezellige ochtend 
(en groep 5 ook middag) gehad die in het teken stond 
van het Sinterklaasfeest. 

Klas van juf Helma
Helaas is juf Helma nog ziek. Nadat de klas eerst in 
quarantaine was en thuisonderwijs heeft gehad zijn de 
kinderen nu weer meer op school in de eigen klas. De 
kinderen vinden het fijn om weer in de klas te zijn. Ze 
zien de klasgenootjes en ze kunnen weer lekker werken 
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met de materialen uit de kasten. Wij wensen juf Helma 
veel beterschap toe. 

Kosmisch onderwijs
In de klassen zijn wij nu aan het werk over licht en  
elektriciteit. We leren over dag en nacht, licht en 
donker. En hoe zit het dan met de aarde en de zon?  
Nu het land in kerstsfeer is en we overal veel extra 
lichtjes zien branden kunnen we hier mooi op aan- 
sluiten met het thema. 

Lekker lezen in de kerstvakantie
Vooral in deze ‘bijzondere’ tijd is het fijn om even uit 
te rusten in de vakantie. En gezellig met het gezin te 
zijn al dan niet onder de kerstboom. Maar wij midden-
bouwjuffen zien natuurlijk heel graag dat de leerlingen 
blijven lezen in de kerstvakantie. Lezen is leuk, en er 
zijn vele verschillende soorten boeken om te lezen, 
een boek met een verhaal, een informatieboek, een 
tijdschrift. Of een prentenboek wat je aan iemand 
voor kunt lezen. Om het lezen nu nog leuker te maken 
voegen we een leesbingo bij (zie aan het eind van deze 
Basis in Beeld). Dit stimuleert het lezen op een leuke 
manier.

Uit de bovenbouw
Momo
De afgelopen periode heeft er weer een klas van de 
bovenbouw meegedaan met het project ‘Durven vraagt 
moed’ van MOMO. Het doel van het project is om 
samen te onderzoeken wat ‘moedig’ zijn is, wat dat 
voor iedereen persoonlijk betekent en hoe dat er uit 
ziet. Hiervoor hebben wij ook verhalen gelezen over 
moedige vrouwen, zoals een Pools meisje in de oor-
log en Hillary Clinton, maar ook over een transgender 
meisje. De vragen die we hierbij besproken hebben 
waren vragen als “Waarom was die persoon moedig? 
Wat heeft zij gedaan waar moed/dapperheid voor 
nodig was? Zijn er tegenwoordig bekende mensen die 
nu moedige dingen doen? Bestaan er verschillende  
vormen van moed? En welke dan? 

Helaas heeft deze klas het project niet helemaal live af 
kunnen maken, maar hebben zij de laatste bijeenkomst 
via Zoom kunnen afronden. 

Kaitlyn en Lilly hebben in de klassenkrant van boven-
bouw 4 het volgende stukje geschreven:

“Hoi wij zijn Kaitlyn en Lilly en wij gaan wat vertellen 
over Momo. Bij Momo leren wij acteren, het meeste 
acteren wij emoties zoals boos, bang en moedig. Verder 
zijn we in twee groepen opgesplitst en aan het einde 

van elke les presenteren we het aan de andere groep. 
Hier is een link naar het YouTube kanaal van Momo: 
https://www.youtube.com/channel/UCir8swkKrhNhzZ-
Z4u7YzYg/videos “

Sinterklaas
Dit jaar hebben we gelukkig nog Sinterklaas kunnen vie-
ren in de klassen. Via allerlei hulplijnen konden ook de 
kinderen die thuis in quarantaine zaten meedoen via de 
laptop. Dit vroeg wel om de nodige organisatie en hulp 
van ouders en andere hulp sinterklazen, want om je 
surprise thuis uit te kunnen pakken, terwijl je achter de 
laptop zit, vraagt dat iemand anders de grote wisseltruc  
uitgevoerd heeft en jouw surprise al eerder op school 
heeft omgeruild. Zo kon iedereen meekijken in de klas, 
of in de huiskamer, terwijl de surprises werden uitge-
pakt. Iedereen had er weer heel veel werk van gemaakt 
en het was een gezellige dag. 

Djembé workshop
Wij zijn in de bovenbouw bezig met het thema Egyp-
tenaren. Om dit onderwerp nog levendiger te maken, 
krijgen wij vrijdag 17 december een djembé workshop 
op school. Zo kunnen we kennis maken met Afrikaanse 
muziek. Alle bovenbouwgroepen gaan hier naar toe.

Samenwerken 2.0
In de bovenbouw hebben de kinderen de afgelopen 
periode laten zien dat zij al heel goed zijn in het thuis-
werken en het communiceren via Teams. Wanneer je 
een opdracht samen met iemand moet doen, stuur je 
gewoon even een berichtje via Teams om een afspraak 
te maken voor videobellen. 

Klassenkrantje BB2 
 

Wat hebben de kinderen goed 
hun best gedaan met het maken 

van de surprises! 
Een overzichtje van een geslaagd 

Sinterklaasfeest! 

Groetjes van BovenBouw 2 
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Zo zagen we op verschillende plekken in de school de 
leerlingen via Teams met elkaar bellen, of deze leerling 
nu thuis of in een ander cohort zat, op deze manier kon 
er toch goed samengewerkt worden. 

Petje af voor al deze kinderen. Hierdoor konden ook de 
kinderen die thuis aan het werk waren toch een beetje 
meedoen met de klas. 

Muziek na school
In oktober zijn we gestart met de eerste periode  
“Muziek na School”. We hebben ontzettend veel 
aanmeldingen ontvangen en de kinderen die konden 
deelnemen waren dolenthousiast.

Door omstandigheden hebben de kinderen maar twee 
lessen kunnen volgen en zullen de lessen tot aan de 
kerstvakantie komen te vervallen. Dit is natuurlijk erg 
jammer en daarom starten we na de kerstvakantie 
opnieuw met de kinderen uit de eerste periode.
Wij houden u op de hoogte en zullen u informeren 
wanneer u uw kind(eren) kunt inschrijven voor de 
volgende periode.

Even voorstellen
Vanaf 1 januari zal Lenny van Pouderoijen ons team 
komen versterken. Tot aan de kerstvakantie staan Elvy 
en Franciska voor de groep, vanaf 10 januari zal Lenny 
de plaats van Franciska innemen, zodat Franciska zich 
weer volledig kan richten op de ondersteunende taken.
Hieronder stelt Lenny zichzelf nader voor.

Mijn naam is Lenny van Pouderoijen. Vanaf volgend jaar 
mag ik deel uitmaken van het team Aan de Basis. Ik heb 
er zin in. Een heerlijke nieuwe uitdaging, met een sfeer 
die heel verwarmend en welkom is.  

Ik wil mezelf even kort aan jullie voorstellen. Samen 
met mijn Jan, Anna (18) en Peter (16) woon ik in Benne-
kom. Ik ben een echte montessoriaan. Help mij het zelf 
te doen en de stem der dingen vind ik heel belangrijk, 
het houdt mijn motivatie hoog om te blijven leren en 
zorgzaam te zijn.  

Momenteel studeer ik voor de master Radboud Inter-
national Training on High Ability (RITHA). Naast dat ik 
in de middenbouw voor de klas kom, ga ik me inzetten 
voor passend onderwijs aan de bovenkant.  

In mijn vrije tijd kook ik graag. Nieuwe smaken en 
wereldse recepten probeer ik graag uit. Daarnaast werk 
ik veel samen met andere specialisten aan heel uit- 
lopende projecten. In deze hobby’s kan ik mijn creati-
viteit kwijt. Voor ontspanning lees graag en bezoek ik 
graag musea.  

Tot snel! Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.  
Groeten Lenny

Kerstlunch: 20 december
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 en de vervroegde 
kerstvakantie, kiezen we er dit jaar voor om voor de 
kinderen een kerstlunch te organiseren. 

Op maandag 20 december zullen we in een gezellige 
sfeer een kerstlunch houden in de klassen. Ook zal er in 
de ochtend een Kerstfoodtruck op het schoolplein staan 
waar de kinderen heerlijke warme chocolade melk krij-
gen. Zo proberen we er een gezellige dag van te maken.

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

De lunch wordt door school geregeld. We houden reke-
ning 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 lunch 
mee te geven. 

Natuurlijk mogen de kinderen feestelijke kleding aan-
trekken. We kijken uit naar een gezellige en feestelijke 
dag!

Namens de AC en het hele team: fijne feestdagen!

Naschools sporten voor de 
midden- en bovenbouw
Na de kerstvakantie start een nieuwe periode naschools 
sporten op de maandagmiddag tussen 15.00 uur en 
17.00 uur voor de kinderen van midden- en boven-
bouw. In samenwerking met Dreamzzz Montessori  
Kinderopvang en Sportservice Veenendaal promoten 
we op deze manier het plezier in bewegen en kennis-
maken met verschillende sporten. In de eerdere 
periodes hebben verschillende kinderen al kunnen 
kennismaken met verschillende sporten zoals, volleybal, 
basketbal, gooi- en aftikspellen e.d. We hebben al veel 
enthousiaste reactie mogen ontvangen. 

In de komende periode, tot de voorjaarsvakantie, staat 
Bootcamp (kracht, conditie en samenwerken) centraal. 
Onder leiding van Gise Schumacher, op maandag werkt 
Gise met bijna alle groepen, gaan de kinderen deze 
uitdaging aan. 

Vanaf vandaag is het mogelijk om uw kind(eren) in te 
schrijven voor het naschools sporten. Meer informatie 
leest u in bijgaande brief.

Wij wensen alle kinderen alvast heel veel sport plezier.

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 eerst volgende spreekuur vindt plaats 
op woensdag 22 december a.s. Dit spreekuur zal i.v.m. 
de coronamaatregelen telefonisch plaatsvinden.

Wilt u gebruik maken van dit telefonisch spreekuur? 
Geef dit door aan de leerkracht van uw kind(eren). 
Nynke de Boer neemt dan telefonisch contact met u op.

Welkom
Welkom in de groep van Karin 
Tessa

Welkom in de groep van Esther 
Loris

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. Wij informeren u tijdig wanneer dat 
nodig is.

December 
17 open podium OB
22 inloopspreekuur CJG (telefonisch)
20 Kerstviering
21 dec t/m 8 jan  Kerstvakantie

Januari
10 gouden weken
10 luizencontrole
11 toetsweek 1
17 toetsweek 2
20 Basis in Beeld
21 leerlingpanel
21 ouderpanel
24 toetsweek 3
26 inloopspreekuur CJG
31 toetsweek 4

Februari
3 Basis in Beeld
7 studiedag team
7 kinderen vrij
10 verslag mee
17 verslagbespreking 1
17 Basis in Beeld
22 verslagbespreking 2
23 inloopspreekuur CJG
23 studiemiddag team
28 t/m 4 mrt voorjaarsvakantie



Fijne feestdagen
Ook dit jaar hebben een aantal kinderen uit de bovenbouw weer hun best gedaan en mooie kerstkaarten ontworpen. We 
wensen u alvast een hele fijne kerstvakantie, gezellige feestdagen, een mooie jaarwisseling en een gezond 2022. 

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  
20 januari 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 14 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

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


Leesbingo

Vind je gewoon lezen soms een 
beetje saai? Doe het dan in de 

kerstvakantie eens helemaal 
anders! Hoe doe je dat? Lees de 

kerstballen maar! Kies er elke 
dag eentje uit. Gelukt? Kleur de 

bal dan in. Tot je kaart vol is. 
Veel plezier en maak er 

een fijne kerstvakantie van.
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De kerstvakantie 
Leesbingo

Onder de 
kerstboom

In het 
donker met 
kerstlichtjes 
(of zaklamp)

In bad 
(heb je geen 

bad? Lees dan 
nog een keer 

op de wc!)

Met een 
kerstmuziekje 

op de 
achtergrond 

(niet te hard!)

Ondersteboven 
op de bank 

In de fijnste 
stoel in huis

Bij de 
openhaard, 
kachel of 

verwarming

In je (kerst)
pyjama

Met een 
kerstmuts op 

(of een andere 
muts)

Onder 
de tafel

Samen lezen 
met een 

vriendje/
vriendinnetje

Op de wc

Achter 
het gordijn

Voor al je 
knuffels


