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Sinterklaas
Wat een verrassing was dat vorige week in onze zelfge-
maakte schoorsteen. De Sint en zijn pieten waren dus 
echt langs geweest om deze te vullen met een heerlijke 
mandarijn en natuurlijk pepernoten. Dat was smullen!

En morgen is het dan echt zover, de Sint komt naar 
school. Dan kunnen we eindelijk laten horen hoe goed 
wij al die leuke sinterklaasliedjes kunnen zingen. En ook 
de klas is helemaal versierd met allerlei mooie werkjes, 
speciaal voor onze gasten.

Kerst
Het is al wat vroeg maar ook het kerstthema staat al 
snel op de planning. Voor het diner versieren wij altijd 
een glazenpotje, zodat we een gezellig kerstlichtje op 
onze tafel kunnen zetten. Zou u uw kind een glazen-
potje willen meegeven? Extra potjes zijn ook zeker 
welkom.

Quarantaine
Gelukkig was quarantaine in onze klas voor een groot 
deel van de kinderen niet meer nodig en zagen we 
elkaar na een week weer. De kinderen gingen gelijk 
samen aan de slag met een werkje en ook buiten trof-
fen vrienden en vriendinnen elkaar weer. Fijn om de 
kinderen te zien genieten!

Sinterklaas
Ook ontdekten de kinderen iets in hun schoen; een lek-
kere mandarijn en natuurlijk een zakje pepernoten. In 
één klas bleek dat chocoladepiet en luisterpiet babypiet 
meegenomen hadden tijdens het vullen van de schoe-
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nen. De pieten bedankten de kinderen met een brief 
dat babypiet mocht blijven logeren. Ook was in één klas 
piet de smeerpoets langs geweest en zaten er op tafels 
en deuren handafdrukken. Wat een spektakel! Voor de 
kinderen die thuis moesten blijven ging de juf langs en 
het was vertederend om elkaar na twee weken weer te 
zien en te merken hoe blij de kinderen waren dat er ook 
aan hen was gedacht.

Schrijven
Nu verschillende kinderen een bepaalde periode 
schoolwerk thuis doen, is het handig u op de hoogte 
te brengen van de manier waarop wij schrijven. De 
kinderen beginnen alle letters op de “grondlijn” van 
de boom. De boom geeft aan hoe de letter op de regel 
hoort en wat de juiste verhoudingen zijn.

In het onderstaande voorbeeld zijn er letters die al-
leen tot en met de stam van de boom komen. Ook zijn 
er lusletters die tot de kruin van de boom komen of 
lusletters die de grond raken. De oplettende kijker heeft 
gezien dat mijn verhaal bij de d, f p en t niet helemaal 
klopt.

Veel succes met oefenen tijdens het schrijven van het 
verlanglijstje, gedichten of……!

Uit de bovenbouw
Mediamasters 
We hebben ons dit jaar wederom goed vermaakt met 
de Mediamasters. Een uitdagende, educatieve ‘wed-
strijd’ rondom mediawijsheid waarin diverse onderwer-
pen van ‘gezond computergedrag’ tot ‘veiligheid op het 
internet’ aan bod komen. We strijden per klas en per 
school. Leerlingen zijn over het algemeen zeer fanatiek 
en verdienen zowel individueel als met de klas punten 
om de klassenscore op te hogen. Wie er gewonnen 
heeft is nog niet bekend. Maar het was wederom leuk, 
spannend en leerzaam. 

Sinterklaas 
In de bovenbouw hebben we lootjes getrokken en het 
is altijd interessant om te zien hoe verschillend leerlin-
gen hiermee omgaan. Er zijn leerlingen die het echt ge-
heim  weten te houden wie ze hebben getrokken, maar 
ook leerlingen die dit lastig vinden. Het is tenslotte 
ook spannend en spannende zaken wil je graag met 
anderen delen. Wij zijn benieuwd naar alle surprises en 
gedichten. 

Djembé-workshops 
We hebben nog iets leuks op het programma staan 
richting het midden van december, namelijk workshops 
djembé. Een instructeur komt op school om de boven-
bouwleerlingen in te wijden in de geheimen van maat 
en ritme op de djembé.  

Adviezen VO voor groep 8 
Ook dit jaar vinden begin december de groep 8 
adviezen weer plaats. Wegens de aangescherpte 
COVID19-maatregelen zullen deze gesprekken (waar u 
zich als groep 8-ouder als het goed is al voor heeft inge-
schreven) digitaal plaatsvinden. U krijgt hier uiteraard 
nog uitgebreider bericht over. 

Uit de kangoeroegroep
Bovenbouw
De afgelopen weken hebben we gekeken naar keur-
merken. Wat is een keurmerk? Waarom zijn er keur-
merken? Wat houdt een keurmerk precies in? We zijn 
erachter gekomen dat we eigenlijk wel alle keurmerken 
op een reep chocolade zouden willen hebben, maar dat 



de chocolade dan veel te duur zou worden. In groepjes 
zijn we ons gaan buigen over het bedenken en ontwik-
kelen van een eigen keurmerk. Wat vind ik (en mijn 
groepje) een belangrijk doel waar ik extra geld voor 
kan vragen aan de consument en hoe ga ik dit geld 
vervolgens besteden? In de eerste week van december 
presenteren de groepjes hun keurmerk. De keurmerken 
(en daarmee de ‘goede doelen’) zijn heel divers, maar 
hebben allemaal te maken met melkchocolade. Om  
alvast een tipje van de sluier op te lichten: ‘De koe is 
moe’, ‘Red het boomschubdier’, ‘School-life’, ‘Hart voor 
het kalfje’,’Tropical monkey’s en zo nog meer. Nieuws-
gierig? Vraag het de kinderen. 

Onder- en middenbouw
Afgelopen Kangoeroeles van de onderbouw en midden-
bouw ging het over spieren in ons lichaam. Waarvoor 
zijn de spieren bedoeld? Waar zitten ze? De kinderen 
hebben in de gymzaal van school verschillende oefe-
ningen gedaan om te voelen welke spieren ze moesten 
inspannen.

Wist u dat:

 We ongeveer 600 spieren hebben in ons lichaam?

 We dankzij onze spieren niet als een plumpudding 
in elkaar zakken?

 Je grootste spier je bilspier is?

 Onze tong de sterkste spier is van ons lichaam?

 Er altijd twee spieren aan een bot vast zitten?

 De spieren alleen kunnen trekken en niet duwen?

 Als je lacht, je ongeveer 20 spieren gebruikt?

 We daarom veel moeten blijven lachen!

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.

Afscheid Nienke
Recent heeft Nienke ons laten weten dat zij per  
1 januari gaat starten als schoolleider op een andere 
montessorischool. Voor haar is het een prachtige kans 
om in een andere rol te bouwen aan het montessori-
onderwijs. We wensen Nienke daarom alvast ontzet-
tend veel succes toe. Vorige week woensdag hebben 
we de ouders/verzorgers van de betreffende groep op 
de hoogte gebracht.

In deze tijd van een ongelofelijke krapte op de arbeids-
markt zijn we blij dat we Rhiannon Willemse kunnen 
voorstellen als nieuwe leerkracht in de groep. Zij werkt 
nu en inmiddels al vele jaren in een bovenbouwgroep 
op een Montessorischool in Zeist. Rhiannon start per 
1 januari en gaat 4 dagen in de groep werken. Daar-
naast zal Rhiannon, tevens gedragsspecialist, ook één 
dag in de week bij ons andere taken uitvoeren in het 
kader van het Schoolprogramma NPO. Deze dag wordt 
dan in de groep ingevuld door Lieske, zij kent de groep 
inmiddels ook goed. In de eerste weken zullen Lieske en 
Rhiannon samen één dag in de groep zijn als onderdeel 
van het inwerkprogramma. 

Op 8 december heeft Rhiannon een dag gepland om 
kennis te komen maken met de kinderen. 

Daarop vooruitlopend stelt ze zich alvast aan u voor:

Mijn naam is Rhiannon Willemse. Samen met mijn man 
en een paar huisdieren woon ik in Veenendaal. In mijn 
vrije tijd zit ik bij een amateurtoneelvereniging, heb ik 
zangles, teken en schilder ik en lees ik graag een goed 
boek. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en verrijken, 
dus volg ik geregeld een cursus of opleiding. Daarnaast 
sport ik, hoewel ik mezelf niet als een sportief type zou 
omschrijven. Zo probeer ik zowel mijn lijf als mijn geest 
gezond te houden.
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Ik beschouw mijzelf als een echte montessoriaan. Het 
kijken naar kinderen als uniek individu binnen een 
groep, het bevorderen van zelfstandig leren, het van 
en met elkaar samen leren en de prachtige materialen, 
die duidelijk inzicht geven, maken dat ik, nadat ik 10 
jaar geleden per toeval op een montessorischool kwam 
werken, inmiddels niet anders wil. Daarbij zie ik het 
als een uitdaging om het montessorionderwijs mee te 
laten ontwikkelen met de tijd en in de maatschappij 
waarin wij leven.  

Ik kijk ernaar uit om bij Montessorischool Aan de Basis 
te komen werken. De sfeer zodra je de school binnen-
stapt voelt goed en de school blijft in beweging om het 
montessorionderwijs vorm te blijven geven. Ik ben blij 
dat ik hier een onderdeel van mag worden. Tot snel!

De GGD op Aan de Basis
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is 
er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te 
adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.

De GGD op de basisschool van uw kind
De jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er 
voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te  
adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.

Gezondheidsonderzoeken op school
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leef-
tijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) een uitnodiging 
voor een preventief gezondheidsonderzoek met als 
doel om samen met u als ouder/ verzorger de groei en 
ontwikkeling van uw kind te volgen. Het onderzoek sluit 
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aan op de contactmomenten die u op het consultatie-
bureau heeft gehad. Naast een check van oren, ogen en 
groei is er aandacht voor hoe het verder met uw kind 
gaat op school, thuis en in de omgang met vriendjes. 

In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen: 
https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs

Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar 
door bereikbaar voor vragen en advies over gezond 
opgroeien. Vragen kunnen over verschillende onder- 
werpen gaan en via het inloopspreekuur, de mail, 
het telefonisch spreekuur en de chat gesteld worden. 
Kijk op www.ggdru.nl hoe u ons het makkelijkst kunt 
bereiken.

Vaccinaties
De GGD voert ook het rijksvaccinatieprogramma uit, 
waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal 
infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, 
tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar 
wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vacci-
neren tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik 
tegen bof, mazelen en rode hond.

Het GGD-team van uw school
Het team van de GGD dat verbonden is aan uw school 
bestaat uit:

 Marsha Reef - Jeugdverpleegkundige

 Yvonne Schaap - Jeugdarts

 Willeke Donkelaar - Assistente JGZ
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Gevonden en verloren voorwerpen
In de afgelopen weken zijn er weer diversen spullen (jassen, tassen, broodtrommels e.d.) achter gebleven op school. Op 
bijgaande foto’s kunt u zien wat er allemaal is blijven liggen.

Wilt u kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit? Zo ja, laat dit even weten via administratie@aandebasis.nl. 

Wij zullen de spullen tot en met 17 december bewaren, daarna gaat het naar het goede doel.



Agenda
December 
3 Sinterklaasviering
8 adviesgesprekken groep 8
16 Basis in Beeld
17 open podium OB
22 inloopspreekuur CJG
23 Kerstviering
24	 v.a.	12u	vakantie
25	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

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  
16 december. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 10 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

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

