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Afvalopruimers van de natuur
In de onderbouw hebben we het de afgelopen 
weken gehad over afval opruimen. De vuilnisman 
is aan bod geweest, maar ook de verschillende 
dieren die de natuur opruimen. Zo hebben we het 
gehad over de regenworm, de slak en verschillende 

schimmels en paddenstoelen. Hoe doen ze dat 
nu eigenlijk?

Rekenen in de herfst
Het herfstseizoen is erg geschikt om te oefenen 
met rekenen. Zo leer je over licht en zwaar door 
bijvoorbeeld kastanjes, eikels of beukennootjes 
te wegen. Je leert over meer en minder door 
blaadjes te sorteren op kleur. Je leert over kort 
en lang door stokjes of wormen met elkaar te 
vergelijken. En je leert over snel en langzaam 
door slakken te observeren. Hoe leuk is dat!

Verassing!
Wat een verassing was dat vanmorgen. De 
Sint en zijn Pieten zijn langs geweest om onze 
zelfgemaakte schoentjes vol te stoppen met 
een heerlijke mandarijn en strooigoed. Dat was 
smullen!

Onderbouw



Middenbouw
Gastdocent gym
Afgelopen drie weken hebben de kinderen 
les gehad van een gastdocent. Deze docent 
is lid van Frisbeeclub Veenendaal Tijgers 
en gaf frisbeeles. De kinderen hebben heel 
fanatiek meegedaan en hebben goed leren 
gooien, mikken en vangen.

Sinterklaas
De Sinterklaastijd is weer aangebroken en de 
kinderen in de middenbouw zijn ontzettend 
enthousiast. Sommige kinderen willen graag 
laten zien wat ze in de schoen hebben 
gehad, maar omdat niet alle kinderen 
Sint vieren wordt hier niet altijd even veel 
aandacht aan geschonken. Sint komt 2 
december op school en dan genieten alle 
kinderen van Sint en Piet.

Vertraagde week
Deze week hebben we de vertraagde week. 
We kijken met de klas terug op wat we 
allemaal al geleerd hebben. Voor groep 3 
is dat een groot verschil want ze kunnen al 
zo goed lezen en ook de letters schrijven. 
Het blijft belangrijk om het lezen thuis te 
oefenen. In de bibliotheek liggen goede 
leesboeken voor beginnende lezers.

Schaken
In de klas van Lieske zijn de kinderen 
begonnen met schaken. Ze krijgen les via een 
digitaal lesprogramma. Ook is er een oud 
leerling die aan een klein groepje kinderen les 
geeft.

Creatieve middagen
De creatieve middagen van afgelopen 
dinsdagen waren een groot succes. De sfeer 
was heel prettig en de kinderen hebben 
mooie dingen kunnen maken. Ook zijn ze in 
aanraking gekomen met nieuwe technieken 
en materialen. We willen alle mensen die 
geholpen hebben hartelijk bedanken, zonder 
jullie hulp kunnen we dit soort activiteiten niet 
doen. 

Basis in Beeld Uitgave: Donderdag 24 november 2022

Op woensdag 16, 23 en 30 november stonden/
staan de inloopochtenden weer gepland. 
Ondertussen hebben we er al 2 gehad. Leuk om 
te zien dat er zoveel ouders de klas in komen 

om met hun kind een werkje te doen of om te 
bekijken welke werkjes er allemaal aan de muur 
hangen. Komen jullie volgende week ook?

Inloopochtenden



Bovenbouw
Kosmisch 
In de bovenbouw zijn we druk bezig met het 
thema Indianen. Er wordt van alles verteld, 
geknutseld en gelezen. Er worden verhalen 
geschreven en mandala’s getekend. Vandaag 
vieren ze in onder andere de Verenigde 
Staten Thanksgiving. In de klas gaan we 
hier ook mee aan de slag. Komende weken, 
tussen de Sint en Kerst door, gaan we verder 
over het thema Indianen. 

Sinterklaas
In de bovenbouwklassen hebben we, zoals je 
weet, lootjes getrokken. De kinderen zijn al 
druk begonnen met het maken van surprises 
en gedichten. In de winkels wordt druk 
gezocht naar de cadeautjes die op het lootje 
staan! Op donderdag 1 december verwachten 
we de surprises in een vuilniszak op school. 
Op vrijdag 2 december gaan we de surprises 
in de klas uitpakken. 

Scoutingles
In BB4 hebben Eva, Noa en Anne-Fleur een 
scoutingles verzorgd voor de klas. Ze hebben 
uitgelegd welke groepen er zijn, welke 
insignes je kunt halen, welke knopen ze leren 
maken en welke spellen ze doen op scouting. 
Daarna hebben ze, na een duidelijke 
instructie, de klas in kleine groepjes zelf 
vuur laten maken buiten. Het was een hele 
leerzame middag!
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Overig
Kerst knutsel ochtend
Dit jaar organiseren wij voor het eerst 
de kerst knutsel ochtend. Alle leerlingen 
van peutergroep tot bovenbouw gaan 
een ochtend lang door de hele school 
verschillende kerstknutsels maken. In 
totaal kunnen de leerlingen kiezen uit 38 
verschillende knutsels met een diverse 
moeilijkheidsgraad.

Tijd

De knutselochtend is op donderdag 15 
december van 9.00 tot 12:30 uur. Leerlingen 
worden gewoon tussen 8:30 en 8:45 uur 
op school verwacht. Ouders zijn om 12:30 
uur welkom om een kop chocolademelk te 
komen drinken, alle kerstknutsels in de school 
te bewonderen en even samen te praten. 
Daarna mag je, als dit beter uitkomt, je kind 
(met alle knutsels) mee naar huis nemen. Laat 
dit dan wel even aan de groepsleerkracht 
weten. Kinderen die op school blijven maken 
er in de klas een gezellige middag van.

Hulp gezocht

Om deze ochtend tot een succes te maken 
hebben we veel ouderhulp nodig. Per 
groep zo’n 5 ouders. Heb je zin om ons 
kerstknutselteam te komen versterken, geef 
dit dan door aan de groepsleerkracht. 

Benodigdheden
Verder hebben we de volgende spullen nodig 
voor de knutsels:

 Lege glazen potjes (schoon) met deksel 
 (voor snowglobes)
 Kleine lege glazen potjes (schoon) zonder 
 deksel (voor kerstlichtjes)
 Eierdozen
     Lege sinaasappelsappakken 
 (goed omgespoeld)

 Lege boterkuipjes (schoon) zonder deksel 
 voor de kerststukjes

Graag inleveren bij de groepsleerkracht.

Iedere kind heeft op de dag zelf een lege 
schoenendoos, een leeg boterkuipje en een 
glazen potje nodig, dus bewaar deze alvast.
Wij hebben er nu al heel veel zin in en hopen 
hier samen met jullie een geweldige dag van 
te maken.

Verjaardagen
Onderbouw
Loris, Tessa

Middenbouw
Lola, Zaid, Samar, Noémi, Lotfi, Suze, Laurens

Bovenbouw
Evy

Overig
Danny, Charifa

Nederlands Montessori 
Vereniging (NMV)
De NMV is op zoek naar ouders met kinderen 
van 0-15 jaar. In bijgaande brief vind je meer 
informatie en contactgegevens.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Te weinig geld voor 
sportclub of creatieve 
les? Wilt je kind graag 
voetballen, muziekles, 
turnen, streetdance, judo 
of aan theater doen, 
maar is er thuis te weinig 

geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Zij betalen voor kinderen en jongeren de 
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contributie/ het lesgeld en eventueel de 
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of 
de huur van een instrument. Wil je een nieuwe 
aanvraag doen of uw aanvraag verlengen, dan 
kunt je ook contact opnemen met Brenda van 
Beek. Meer informatie over het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur is te vinden op 
https://jeugdfondssportencultuur.nl. 

Inloopspreekuur CJG
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 spreekuur op 
onze school. Het eerst volgende spreekuur 
vindt plaats op woensdag 30 november a.s. 
van 08.30-09.30 uur. Het spreekuur vindt 
plaats naast het kantoor van Anja (IB) in de 
dependance.



Agenda
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November 

December

25 november    Open podium MB (met ouders)
30 november    Inloopspreekuur CJG
30 november    Inloopochtend

2 december     Sinterklaasviering
8 december     📚 Basis in Beeld
14 december    Adviesgesprekken gr.8
16 december    Open podium OB
21 december    Inloopspreekuur CJG
22 december    📚 Basis in Beeld
22 december    Kerstviering
23 december    v.a. 12u vakantie
24 dec t/m 6 januari   Kerstvakantie

Januari
9 januari     Gouden weken
9 januari     Luizencontrole
10 januari     Toetsweek 1
16 januari     Toetsweek 2
19 januari     📚 Basis in Beeld
20 januari     Leerlingpanel
20 januari     Ouderpanel
23 januari     Toetsweek 3
25 januari     Inloopspreekuur CJG



Colofon

Blijf op de hoogte

Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van Montessori kindcentrum Aan 
de Basis te Veenendaal (opmaak Bureau Coen). De volgende Basis in Beeld 
verschijnt op 8 december 2022.

Kopij voor Basis in Beeld graag voor 2 december per mail naar:
 BasisinBeeld@aandebasis.nl

Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis in Beeld kun je 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 ook verder te vinden op Instagram:
 @aandebasis
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