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Na de kerstvakantie zijn wij met z’n allen weer fris van 
start gegaan. De meeste kinderen hadden er weer zin, 
anderen vonden het toch een beetje spannend om naar 
school te gaan, maar ook zij waren snel gewend.

De eerste week na de vakantie was er nog geen thema 
in de groepen. Daar zijn we deze week mee gestart 
en het thema is natuurlijk “winter”.  Dit jaar gaan we 
werken over sneeuw en de Noord- en de Zuidpool. We 
gaan proefjes doen met smelten en vriezen en gaan 
kijken welke dieren daar leven. En we bekijken hoe we 
de vogels in ons land kunnen helpen in de winter.
Bij ieder thema wordt ook over een beroep gewerkt. Dit 
keer gaat het over de brandweer. De oude stagiair van 
Tilly, Mark-Jan, hebben wij gevraagd om iets over dit 
beroep te vertellen. Want zoals jullie waarschijnlijk wel 
weten is hij een echte brandweerman. We zijn dan ook 
heel benieuwd naar al zijn verhalen en de spullen die 
hij meeneemt. In de volgende Basis in Beeld lezen jullie 
hier meer over.

De letter van de week is de “H”. Gaan jullie thuis weer 
op zoek naar spullen voor de lettertafel?

Juf Lenny
Na de kerstvakantie is juf Lenny gestart in de midden-
bouw naast juf Elvy. Wij zijn blij met deze nieuwe 
aanwinst en wensen haar heel veel plezier op onze 
school! De kinderen in de groep leren Lenny al steeds 
beter kennen.

Toetstijd
We zijn weer fijn gestart in de klas. De kinderen zijn 
alweer snel gewend en werken weer hard met mate-
riaal en andere werkjes. In de eerste 4 weken na de 
kerstvakantie maken de kinderen een aantal toetsen 
om te bekijken wat ze al geleerd hebben en waar ze 
de komende tijd mee aan de slag kunnen. De toetsen 
geven inzicht in de lees-, spelling- en rekenvaardigheid 
van de kinderen. Het maken van toetsen vergt best wat 
extra van de concentratie van kinderen. Het is fijn als u, 
samen met de leerkrachten, zorgt voor genoeg (nacht)
rust.

De toetsresultaten worden met u gedeeld tijdens de 
verslagbespreking in februari.
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Groep 5
Op vrijdagmiddag werken juf Elvy en juf Annelies met 
de kinderen van groep 5. De komende periode zal in het 
teken staan van: verkeer en Nieuws uit de Natuur. Daar-
naast gaan de kinderen een presentatie/spreekbeurt 
houden voor de andere kinderen van groep 5.

Gym
De gymlessen op woensdagoch-
tend worden vanaf 1 februari niet 
meer gegeven door Harm-Jan, 
maar door Remy. Eerder kregen 
alleen de groepen van Moniek/
Annelies en Elvy/Lenny gym van 
de vakdocent. De andere groepen 
kregen les van hun leerkracht. Nu 
krijgen alle middenbouwgroepen 
op woensdagochtend les van de 
vakdocent.

Uit de bovenbouw
Toetsen en verslagavond
In de eerste 4 weken na de kerstvakantie nemen we 
toetsen af bij de kinderen om te zien waar ze staan. De 
toetsen geven inzicht in de lees-, spelling- en reken-
vaardigheid van de kinderen. De resultaten worden 
met u gedeeld tijdens de verslagbespreking in februari. 
Hierover ontvangt u nog verdere informatie.

Muziek na school
In de Basis in Beeld van 16 december hebben wij u al 
geïnformeerd over “muziek na school”. Manon is nog 
niet volledig aanwezig en “muziek op school” op don-
derdagmiddag wordt opnieuw verplaatst. Ouders van 
de beftreffende kinderen zijn inmiddels op de hoogte 
gebracht.

Afgelopen week is Manon gestart met de muzieklessen 
in de onderbouw. In de komende weken zal zij ook de 
midden- en bovenbouw weer muziekles geven.

Bovenstaande zorgt er voor dat aanmelden voor de 
nieuwe periode “muziek na school” later zal plaats- 
vinden. Wij houden u op de hoogte en zullen u infor- 
meren wanneer u uw kind(eren) kunt inschrijven voor 
de volgende periode.

Ouderpanel
In de afgelopen jaren is gebleken dat het ouderpanel 
een absolute meerwaarde heeft voor de school. Daar-
om staan hebben wij weer een aantal bijeenkomsten 
gepland.De kracht van het ouderpanel is dat we, ouders 
en directeur-bestuurder, in een ongedwongen sfeer  
allerlei zaken die op en rond de school spelen kunnen 
bespreken. Het gaat over waar ouders tegen aan lopen, 
wat ouders horen of ervaren. 

In het ouderpanel worden geen afspraken gemaakt en 
er worden geen verslagen gemaakt. De kracht ligt in 
het gesprek en het uitwisselen van informatie. Nieuws-
gierig zijn naar wat er leeft in school en zeker ook onder 
ouders. Toch kan er altijd een onderwerp uit komen die 
een nadere uitwerking behoeft. Soms gebeurt dat al 
automatisch.

Het eerstvolgende ouderpanel is op vrijdagmiddag  
21 januari a.s. van 14.00 tot 15.00 uur.

Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan  
administratie@aandebasis.nl

Introductie GGD-onderzoek
Beste ouders,

Op 3, 9 en 10 februari hoop ik, Willeke Donkelaar, 
assistente Jeugdgezondheidszorg van de GGD, op de 
Montessori Aan de Basis te komen om een kort gezond-
heidsonderzoek te doen voor oudste kleuters waarbij 
gekeken wordt naar de ogen, oren, gewicht en lengte. 
De ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking 
komen hebben per post een uitnodiging gekregen. Dit 
onderzoek volgt op de onderzoeken die op het consul-
tatiebureau zijn gedaan. 

Voordat het onderzoek start, kom ik in de groep kennis 
maken en uitleg geven aan de kinderen zodat ze weten 
wat ze kunnen verwachten. Ik zal in ieder geval aan-
dacht besteden aan het meten en wegen en vertellen 
hoe ik de ogen en oren controleer. 
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Het onderzoek zal dit schooljaar plaatsvinden op de 
school van uw kind en in principe zonder ouders; mocht 
u hierbij toch aanwezig willen zijn hoor ik dit graag. U 
kunt dan contact opnemen met de GGD regio Utrecht. 
Het onderzoek kan dan zowel op school als op de GGD 
locatie uitgevoerd worden in uw bijzijn.

Tijdens de onderzoeken zal nog steeds rekening ge-
houden worden met de 1,5 meter regel en de extra 
hygiëne maatregelen volgens de coronaregels op dat 
moment.

Daarnaast zal ik op de dag dat ik aanwezig ben, bereik-
baar en toegankelijk zijn voor vragen over uw kind of 
andere onderwerpen. Hiervoor kunt u mij opzoeken in 
de school.

Verdere details over het onderzoek kunt u teruglezen  
in de uitnodigingsbrief die u hierover thuis hebt ont- 
vangen en op de website van de GGD:  
www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten

In de brief met de uitnodiging hebt u een vragenlijst 
gevonden. Wilt u deze invullen en  in een gesloten 
envelop met daarop de naam van uw kind, bij de leer-
kracht inleveren? Om uw kind deel te laten nemen aan 

het onderzoek hebben wij uw 
handtekening op bijgevoegde 
vragenlijst nodig, graag uw 
aandacht hiervoor. Bij voor-
baat dank.

Graag tot binnenkort, 
Willeke Donkelaar

Welkom
Welkom in de groep van Karin 
Xander, Safia en Sam

Welkom in de groep van Tilly 
Niall en Finn

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! 

Luuk

Eaden
Inga

Charlotte
Eefje

Poppy

Kyano
Mae
Jelle

Lorenzo
Hamza

Natali

Sabine
Inaya
Ihab

Adam

Meester 
Daniël

Tristan Mila

Damiën

Juf 
Franciska
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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. 

Januari
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

Maart
7 gouden weken
7 luizencontrole
8 creatieve middag MB
9 landelijke Montessori-dag
12 open dag
15 creatieve middag MB
17 Basis in Beeld 
21 t/m 25  Week van de Lentekriebels
29 verkeersexamen schriftelijk
30  grote rekendag
30 inloopspreekuur CJG
31 Basis in Beeld 

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  
3 februari 2022. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 27 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
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