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Sinterklaas op bezoek
Afgelopen vrijdag was het dan zover. Na weken vol 
spanning kwamen Sinterklaas en zijn pieten ook 
een bezoekje brengen aan onze school. Tot ieders 
grote verrassing landde hij met zijn helikopter op 
het dak van de school!

De kinderen hadden leuke optredens 
ingestudeerd en Sinterklaas keek vol 
bewondering. Ook heeft Sinterklaas de werkjes 
kunnen bewonderen die in de klassen hangen, 
waar de kinderen de afgelopen weken vol 
enthousiasme aan hebben gewerkt. Tot slot was 
er voor elk kind ook nog een cadeautje met een 
tekenbord.

Kerstmis
Deze week werken we rustig naar het thema 
Kerst toe. In de laatste twee weken zullen veel 
activiteiten in het teken van Kerst staan. Natuurlijk 
zijn de school en de klassen ook versierd in 
kerstsfeer. Op donderdag 15 december a.s. is er 
een kerstknutselochtend met van allerlei leuke 
activiteiten voor de kinderen. Mocht je zin en 
tijd hebben om tijdens deze ochtend te komen 
helpen, dan kun je je opgeven bij de leerkracht of 
klassenouder van je kind.

Onderbouw



Middenbouw
Sinterklaasviering
Afgelopen vrijdag kwam Sinterklaas bij ons 
op school met zijn pieten. De dag begon 
op het dak van de school waar sint landde 
met een helikopter!! Wat fijn dat er ook 
zoveel ouders bij aanwezig waren op het 
schoolplein. Daarna zijn Sinterklaas en pieten 
langs alle klassen gegaan en werden ze daar 
verrast door ingestudeerde liedjes, dansjes, 
mooie tekeningen en vooral genietende 
kinderen. Wat een geweldige dag!

Kosmisch thema
Deze periode zijn we natuurlijk druk met het 
sinterklaas- en kerstfeest. Maar daarnaast 
staat het thema ‘Het heelal’ centraal 
in de middenbouw. De kinderen leren 
bijvoorbeeld over de zon, de planeten en 
de verschrikkelijk grote afstanden tussen de 
planeten, de zon en andere zonnestelsels. 
Ook na de kerstvakantie loopt dit thema 
door.

Kind Werk Dossier
In de week van 21 november was er een 
'vertraagde week' op school. In deze week 

staan we met de leerlingen stil bij wat ze de 
afgelopen periode allemaal hebben gedaan en 
geleerd. Ook blikken we vooruit op wat ze de 
komende periode graag willen leren. 
De kinderen hebben in deze week een 
mindmap ingevuld over wat ze al goed kunnen 
en nog graag willen leren. Ook zijn er met 
een aantal kinderen samen met de leerkracht 
gesprekken gevoerd over deze mindmap. 
Daarbij wordt er dan ook gekeken naar het 
verzamelde trotse werk wat de kinderen de 
afgelopen periode in hun 'kindwerkdossier’ 
bewaard hebben. Dit resulteerde in mooie 
gesprekken tussen leerkracht en kind met 
verassende dingen die de kinderen nog graag 
willen leren. Omdat het kindwerkdossier nog 
volop in ontwikkeling is, zijn alle leerkrachten 
dit schooljaar met een groepje leerlingen op 
deze manier aan het werken.
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Kind Werk Dossier
In de onderbouw vragen we aan de kinderen 
of ze hun gemaakte werkje willen bewaren voor 
de kindwerkmap/dossier om over een tijdje 
aan papa en mama te laten zien met elkaar, 
óf dat ze het meteen mee willen nemen. De 
dossiermappen worden al aardig gevuld... 

Ook maken we foto's van werk dat niet 
meegenomen kan worden naar huis. Deze 
foto's kunnen worden geprint en dan in de 

dossiermap toegevoegd worden. 
Ook zijn we bewuster met de kinderen aan 
het praten over de verschillende kasten: de 
letterkast (taalwerkjes), de cijferkast (tel- en 
rekenwerkjes), etc. Zo worden ze zich bewust 
welke werkjes ze fijn vinden en welke ze nog 
niet kennen. 
We bespreken gemaakt werk: wat heb je hier 
geoefend? Kan je dat nu? Hoe zie je dat? Bij 
welke kast hoort je werkje? Heb je dit werkje 
nog maar kortgeleden gemaakt of was je toen 
nog jonger? 



Bovenbouw
Sinterklaas 
Op 2 december jl. vierden we sinterklaasfeest. 
In de bovenbouw hielpen we Sinterklaas een 
handje door surprises te maken. Er waren een 
heleboel prachtige creaties te bewonderen. 
Iedereen heeft zijn of haar best gedaan 
om cadeaus te verzamelen, een surprise te 
knutselen en een gedicht te schrijven. 
Tussen het uitpakken van de surprises door 
deden we nog wat activiteiten om even in 
beweging te komen. Met elkaar hebben we er 
een gezellige dag van gemaakt!

Adviesgesprekken
Op 14 december a.s. vinden voor groep 8 de 
adviesgesprekken plaats. Hierover is een brief 
uitgegaan. Het definitieve advies voor het VO 
zal worden gegeven. Voor het advies wordt 
gekeken naar een aantal zaken: motivatie, 
werkhouding, hoe pikt een kind de leerstof 

op, resultaten die het kind in de klas laat zien 
en Cito-resultaten. 

De gesprekken worden gevoerd met ouder(s) 
en kind. De intekenlijsten hangen bij de 
klassen. 

Nationale voorleeswedstrijd
Groep 7 en 8 heeft meegedaan aan de 
voorleeswedstrijden. Het begon met 
een wedstrijd binnen de eigen klas. Evy, 
Mae en Noa waren de winnaars van de 
verschillende klassen. Hierna gaan ze op 
voor de schoolkampioenschappen. Een 
aantal kinderen uit groep 6 hebben hierbij 
de belangrijke taak om te jureren. De 
winnaar die hieruit voortkomt, zal meedoen 
met de voorleeskampioenschappen in 
Veenendaal. Deze zullen in de bibliotheek 
worden gehouden voor alle deelnemende 
scholen. Degene die daar als winnaar uit de 
bus komt, zal doorgaan naar de Nationale 
Voorleeswedstrijd. 
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Overig
Paarse vrijdag
Ieder jaar op de tweede vrijdag in december 
(9-12) is het ‘Paarse vrijdag’. Dit is een dag 
waarop je paarse kleding kan dragen om 
solidariteit te tonen met LHBT+ers. Wij 
hebben dit jaar een pakket aangevraagd om 
hier eventueel aandacht aan te besteden. Dit 
is een initiatief van de (ouders van de) MR.

Kindgesprekken
Hoe waardig, hoe aardig, en hoe vaardig 
ben ik?

Wellicht heb je het al gemerkt: in de 
bovenbouw zijn we gestart met het houden 
van kindgesprekken. Bij deze gesprekken 
gaan de leerkracht en het kind diep in op 
successen die bereikt zijn en onderdelen die 
nog aandacht nodig hebben. Bovendien 
worden er nieuwe plannen gemaakt voor de 
komende periode. Al het werk waar het kind 
trots op is en werk dat laat zien wat een kind 
beheerst, wordt bewaard in een portfolio op 
school en dit vormt de basis van gesprekken 
met het kind. 

Natuurlijk is het daarbij belangrijk voor een 
kind om te weten wat er van hem of haar 
verwacht wordt tijdens het werken op school 

en daarom worden de vaardigheden die het 
kind gaat leren (op basis van tussendoelen 
die elke basisschool in Nederland gebruikt) 
op alle ontwikkelingsgebieden per periode/
leerjaar beschikbaar gemaakt voor kinderen. 
De kinderen kunnen gedeeltelijk zelf een 
persoonlijke keuze maken en gedeeltelijk 
neemt de leerkracht hierin de leiding.

Dit alles heeft tot doel om uw kind meer 
eigenaarschap te geven van zijn of haar 
eigen leerproces. We vinden het waardevol 
om te werken aan persoonsvorming, aan 
socialisatie en aan vaardigheden. De 
komende gespreksronde, in februari, zullen 
we met een aantal kinderen en ouders een 
driehoeksgesprek houden. Hierin vertelt het 
kind zelf. De leerkracht zal dit gesprek samen 
met het kind voorbereiden (met concreet werk 
van het kind zelf uit het portfolio). Ouders/
verzorgers kunnen  vragen aan het kind stellen 
en opbouwende feedback geven. Vragen 
die je bijvoorbeeld kunt stellen zijn: Wat gaat 
goed? Waar heb je heel hard aan gewerkt? 
Wat gaat beter? Waar ga je nog aan werken? 
We kijken uit naar deze nieuwe vorm van 
gesprekken voeren: Jouw kind staat centraal!
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Welkom
Welkom in de groep van Esther/Petra
Ibrahim

Welkom in de groep van Karin
Mayana en Jayden

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons 
op school!



Kerstviering
Op donderdag 22 december a.s. van 17.00 
tot 19.00 uur vindt ons traditionele kerstdiner 
plaats. De kinderen zullen een maaltijd in 
buffetvorm nuttigen in hun eigen lokaal. 
Informatie hoe dit in zijn werk gaat, volgt later.

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 21 december a.s. 
van 08.30-09.30 uur. Het spreekuur vindt 
plaats naast het kantoor van Anja (IB) in de 
dependance.
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Agenda
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December
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

Februari

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

2 februari     📚 Basis in Beeld
6 februari     Studiedag team
6 februari     Kinderen vrij
9 februari     Verslag mee
16 februari     📚 Basis in Beeld
16 februari     Verslagbespreking 1
21 februari     Verslagbespreking 2
22 februari     Inloopspreekuur CJG
22 februari     Studiemiddag team
27 t/m 3 maart    Voorjaarsvakantie



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 22 december 2022.

Kopij voor Basis in Beeld graag voor 16 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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