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Thema kerst
In de onderbouwklassen ziet het er weer erg 
gezellig uit. De kerstboom staat, de lampjes 
hangen en er worden allerlei leuke kerstknutsels 
gemaakt. Ook zitten we regelmatig samen bij de 
kerstboom om te luisteren naar een verhaaltje.

Kerstknutselochtend
Vorige week donderdag was de eerste editie 
van de kerstknutselochtend. De kinderen 
mochten de hele school rond om allerlei 
leuke creatieve werkjes en andere activiteiten 
te doen. De kinderen vonden het geweldig 
om eens de school rond te gaan en in andere 
klassen te kijken en te werken. Er zijn een he-
leboel mooie werkjes gemaakt en we hebben 
enorm genoten.

Licht & donker
Deze week hebben we het gehad over licht 
en donker. Wat zie je allemaal als het licht 
is en wat zie je als het donker is? Hoe komt 
het dat het licht wordt? Is het dan overal ter 
wereld licht?
Met een zaklamp als zon en de wereldbol 
hebben we gekeken hoe het er dan uit ziet.

Onderbouw



Middenbouw
Kerstknutsel
Knutselen met de peuters en de hele 
school! Wat was het gezellig! In het begin 
was het even wennen dat er zoveel te 
kiezen viel. Waar zou je nou eens mee 
beginnen? Door de grote verscheidenheid 
aan activiteiten zat er voor elk kind wel een 
leuke activiteit bij. Sommige onderdelen 
waren erg favoriet en was het even kijken 
of je een plekje kon bemachtigen. Alle 
kinderen wilden wel chocolademelk maken 
en een broodje boven het vuur bakken. Na 
een intensieve ochtend, waarbij er zeer veel 
hulp was van (groot)ouders keerden alle 
kinderen trots met een schoenendoos met 
gezellige knutsels huiswaarts.

(Voor)lezen
Tijdens deze donkere dagen is het heerlijk 
om samen met je kind te lezen en voor 
te lezen. In de klas oefenen we naast het 
technisch lezen ook met het bespreken van 
wat je hebt gelezen. Zoals: heb je het zelf 

weleens meegemaakt? Wat vind je grappig? 
Met welke persoon uit het boek zou je graag 
bevriend zijn? En ook niet onbelangrijk: op 
welke speciale plek zou je de volgende keer 
willen lezen? Hardop voorlezen aan een 
volwassene werkt het allerbest, maar heb 
je het te druk? Vraag dan je kind aan jullie 
huisdier voor te lezen. Dat is voor dier en kind 
een reuze stimulerende en gezellige activiteit!

Kerstdiner
Wat wordt er gewikt en gewogen. Wat vind 
ik lekker en wat wil ik dan maken om mijn 
klasgenootjes te laten proeven? Het diner 
is een moment om samen te eten aan een 
sfeervol gedekte tafel met zelf gekleurde 
placemat en een geknutseld potje met een 
lampje erin. Veel kinderen versieren zichzelf 
met glitters en trekken iets moois aan. Het 
meest bijzonder is het samenzijn. Terwijl het 
buiten donker is zitten we in de klas met 
lichtjes en genieten we van elkaar, het eten 
en een lied of verhaal. We wensen iedereen 
een hele fijne vakantie en een mooi 2023!
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Bovenbouw
Het Spoorwegmuseum
We kregen van Marjolein te horen dat we 
mee mochten doen aan een wedstrijd van 
het Spoorwegmuseum. We moesten iets 
in sturen waarom wij een uitje naar het 
Spoorwegmuseum verdienden. Wij hadden een 
filmpje gemaakt. We hadden niet gewonnen, 
maar omdat het museum ons filmpje zo leuk 
vond, hadden we ook een uitje naar het 
Spoorwegmuseum gewonnen. 

Dus op dinsdag 13 december zijn we met 
de hele klas in de trein gestapt, op weg naar 
Utrecht. Daar hebben we eerst uitleg gehad 
over treinen en gingen we opdrachten doen 
in het Tech lab. Daarna mochten we de rest 
van het museum bekijken. We zijn in de 
Stalen Monsters geweest, dat is een donkere 
achtbaan. Hij gaat niet over de kop, maar hij 
is wel heel erg leuk. We zijn ook nog in de 
vuurproef geweest, een trein simulator waar je 
naar allerlei verschillende tijden teleporteert. 
Ook zijn we in De Grote Ontdekking geweest. 

Dat is een lift waar je in gaat en die stuurt je 
terug naar het jaar 1800. Daar staat ook een 
replica van de trein De Arend. Ook is er een 
mini treintje waar je mee rond kan rijden. Ook 
waren er heel veel miniatuur treintjes. 
Daarna gingen we weer met de trein terug naar 
Veenendaal. Het was een leuke dag!

Mark en Freek

Kerstknutselochtend 
Deze dag hebben de kinderen, de ouders en 
het team samen tot een waar feest gemaakt. 
Dankzij de goed doordachte organisatie 
en voorbereidingen verliep de ochtend 
fantastisch! De ouders (en grootouders) 
vonden deze dag net zo spannend als de 
kinderen. 

Wat was het mooi om te zien hoe ieder kind 
een keuze maakte uit het gevarieerde aanbod 
van kerstknutsels. Met een schoenendoos 



Overig

of tas gingen zij vol verwachting naar het 
geselecteerde lokaal  om daar met volle 
aandacht aan de slag te gaan! De ene knutsel 
kostte duidelijk wat meer tijd en inspanning 
dan de ander, maar ze waren allemaal leuk om 
te doen. 

Geheel ontspannen zaten de kinderen rond 
een vuurtje een eigen broodje te bakken en 
aten het daarna met of zonder kruidenboter 
op!
Het was leuk om te zien hoe sociaal, 
respectvol en gezellig iedereen zich door de 
school bewoog! En als kers op de taart ging 
menig kind nog even op de foto met onze 
kerstman! 

We hoorden de kinderen regelmatig zeggen 
dat deze dag een van de leukste van het jaar 
was! Dat vonden wij ook! Hopelijk is deze 
eerste editie van de kerstknutselochtend de 
start van een mooie traditie!

Kerstdiner
Donderdag 22 december van 17.00 – 19.00 
uur hebben we een kerstdiner in de eigen 
klas. 

Ieder kind/gezin maakt thuis iets lekkers voor 
het gevarieerde kerstbuffet. De tafels worden 
mooi gedekt en de klas gezellig versierd, zo 
sluiten we het jaar samen feestelijk af.

Nationale Voorleeswedstrijd
De afgelopen tijd zijn ze in de bovenbouw 
bezig geweest met de voorrondes van de 
voorleeswedstrijd. Uit elke klas kwam een 
finalist. Twee weken geleden was de finale. 
Evy heeft gewonnen en zal onze school 
vertegenwoordigen.
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Schooltoernooien 2023
In het nieuwe jaar staan er weer een aantal 
schooltoernooien op de planning:

     Zaterdag 21-01-2023
     Schoolschaaktoernooi

     Zaterdag 11-02-2023           
     Schoolzwemkampioenschappen

     Woensdag 01-03-2023   
     Schoolvolleybaltoernooi

Vanaf maart 2023 zijn er trainingen voor het 
schoolvoetbaltoernooi. Uitnodigingen voor deze 

toernooien, waar de kinderen zich voor kunnen 
aanmelden, volgen na de kerstvakantie!

Ouderpanel
Het ouderpanel, bestaande uit René Derksen 
en diverse ouders, komt op vrijdag 20 januari 
a.s. van 14.00-15.00 uur weer samen om diverse 
onderwerpen te bespreken. In het ouderpanel 
worden geen afspraken gemaakt en er worden 
geen verslagen gemaakt. De kracht ligt in het 
gesprek en het uitwisselen van informatie. 

Nieuwsgierig naar wat er leeft in school en zeker 
ook onder ouders? Je bent van harte welkom 
om deel te nemen aan het ouderpanel. 

Interesse? Stuur een mailtje naar 
administratie@aandebasis.nl.
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Verjaardagen
Onderbouw
Louana
Tristan
Xander

Safia
Sam
Niall

Finn

Overig
Moniek (MB)
Willeke (OOP)

Jolanda (overblijf)
Karin (OB)

Mirjam (MB)
Frank (BB)

Middenbouw
Naoual
Bilal
Idil
Kelsey

Mikaël
Ahmad
Indy
Sarah

Nathalie
Louise
Nicolas
Mila

Bovenbouw
Jenny
Timo
Mae
Jelle
Tycho

Lieke
Mikko
Ihab
Vie
Khalil

Summer
Ise
Charlotte



Basis in Beeld Uitgave: Donderdag 22 december 2022

Wij wensen iedereen 
gezellige feestdagen  
en een gezond 2023!

MichaelMichael

JuliaJulia
InayaInaya
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Agenda
December
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

Februari
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

InayaInaya



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 19 januari 2023.

Kopij voor Basis in Beeld graag voor 14 januari 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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