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Agenda 
 

 

 

 

Woensdag 21-12 

Kerstdiner 
 

Donderdag 22-12 

“BAS got Talent” 
 

Vrijdag 23-12 

Eerste dag           
kerstvakantie 
 

Maandag 09-01 

Weer naar school 
 

Woensdag 25-01 

Start nationale      
voorleesdagen 
 

Dinsdag 31-01 

Adviesgesprekken 
groep 8 t/m 02-02 
 

Vrijdag 03-02 

Afsluiting nationale 
voorleesdagen 
 

Maandag 13-02 

Rapport groep 3 t/m 7 
 

Vrijdag 17-02 

Eerste dag              
krokusvakantie 
 

Dinsdag 01-03 

Weer naar school 

 

 

 

Sinterklaasfeest 2016 
 
Dit jaar kwam Sinterklaas aan in een rolstoel, omdat hij last 
had van zijn buik door het vele snoepen. 
In de feestelijk versierde gymzaal, heeft Sinterklaas de groe-
pen 1 t/m 4 ontvangen. Daarna heeft hij ook een bliksem be-
zoek gebracht aan de groepen 5 t/m 8. De surprises waren ook 
dit jaar weer geweldig!! 

Hoewel de werkgroep klein was, hebben we met elkaar heel 
veel werk verzet. 
Wij willen de hulpouders heel erg bedanken! De kinderen heb-
ben heel erg genoten. 
 
Sinterklaas zit nu weer in Spanje. Tot volgend jaar! 

 

 

 



 

 

 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt alweer de 7de BASbrief van dit schooljaar. De afgelopen week stond in het 

teken van de feestelijke decembermaand. Maandag waren we nog in de ban van de 

surprises, de cadeautjes en de pepernoten en woensdag werd onze school in kerst-

sfeer gebracht. Wat fijn dat we zoveel hulp van ouders hebben gekregen om alles te 

versieren! 

Ouderavond 
Op dinsdag 29 november hadden we op school een ouderavond. Deze avond stond in 
het teken van kennismaken en informatie verzamelen. Joost (leerkracht groep 5), 
Myléne (interim IB-er) en Christine (directeur) hebben zich aan de ouders voorge-
steld. Daarna zijn de ouders in groepjes met elkaar in gesprek gegaan over de sterke 
punten en de ontwikkelpunten van de BAS vanuit het gezichtspunt van de ouders. 
Vervolgens zijn deze punten met elkaar gedeeld en konden de ouders een toelichting 
geven op de punten die ze aangegeven hebben. 
 

 

Wat zien de ouders als sterke punten van de school?  
De BAS is kleinschalig, iedereen is er welkom, we hebben een gemêleerde populatie, 
er is uitwisseling tussen hb en regulier onderwijs, we vormen samen één school, de 
kinderen gaan met plezier naar school, de TSO (tussenschoolse opvang) is goed ge-
regeld, de school heeft vakdocenten gymnastiek, er wordt vanaf groep 1 Engelse les 
gegeven, de ouders ontvangen regelmatig informatie door middel van de BASbrief, 
de school werkt met ateliers, er is maatwerk op school door middel van de plusklas-
sen, de kinderen krijgen schaken en programmeerlessen, er is aandacht voor het in-
dividuele kind, de school heeft goede en veerkrachtige leerkrachten en tot slot wel 
het meest belangrijke: de kinderen gaan met plezier naar school. 
 

Wat kan de BAS nog verbeteren? 
De communicatie kan nog verbeterd worden. Het is fijn als deze open, eerlijk, trans-
parant en tijdig is, de website mag meer als informatiemiddel gebruikt worden. Wan-
neer de school keuzes maakt, willen de ouders graag uitleg over de gemaakte keu-
zes. Continuïteit bij vervanging van zieke leerkrachten wordt erg op prijs gesteld. De 
telefonische bereikbaarheid van school kan beter. Het onderhoud van het gebouw en 
de zorg voor de school en de omgeving is een aandachtspunt. De visie van de 
school, waarin onderscheidt zich de BAS van andere scholen, mag duidelijker naar 
voren gebracht worden. De ouders vinden duidelijkheid over de maximale groei van 
de school prettig. Ouders vinden het jammer dat er vaak ongezonde traktaties door 
kinderen op school uitgedeeld worden. Een oud gebruik van de school, de kwartaal-
afsluitingen, is naar voren gebracht door ouders. En tot slot willen ouders graag we-
ten hoe de individuele aandacht voor kinderen vorm krijgt op school. 
Het was een fijne en constructieve avond. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren!  
De door de ouders benoemde punten worden door Christine meegenomen. Naast alle 
andere informatie die ze de afgelopen tijd heeft verzameld door gesprekken met 
leerkrachten, MR, bestuur vormen ze de input voor de plannen van de komende tijd.   



 

 

 

 

Creatief met LEONARDO 

In de maand november hebben we aandacht besteed aan een aantal bijzondere technieken. Allereerst 
hebben we autootjes gemaakt van kosteloos materiaal. De opdracht luidde: maak een duurzame auto, 
die zelfstandig kan rijden. Onderstaand de ballonauto van Ivo en de auto van Lucas. 

 

 

 

 

 

Bovendien bouwden de kinderen in het kader van TECHNIEK een brug van stokjes en plankjes. De brug 

moest in eerste instantie zelfdragend zijn, maar dat bleek toch een brug te ver….. 

Desondanks drie mooie voorbeelden van resp. David, Olivier B. , Jan, Lucas en Amir.    

 

 

 

 

 

Uiteraard stonden er nog meer interessante activiteiten op het programma. We zijn begonnen met het 

thema REIZEN. In dit kader hebben de kinderen gekeken naar onder meer de massale trektocht van 

dieren over het Afrikaanse continent en moesten de groepen 7 en 8 op de computer ‘REIS om de WE-

RELD in 80 DAGEN’ maken. Bovendien is bij deze groepen het werkboekje ‘LEREN LEREN’ geïntrodu-

ceerd. Hier wordt wekelijks in gewerkt om de executieve vaardigheden ( samenwerken, plannen, organi-

seren, samenvatten, geheugentraining, etc.) verder te ontwikkelen.  

Met de jongste kinderen hebben we een natuurwandeling gemaakt, waarbij één en ander verteld is over 
de veranderingen in de natuur en de noodzaak daarvan. Ook is een bezoek aan de kinderboerderij ge-
bracht, waar de kinderen te horen kregen hoe de dieren zich op de winter voorbereiden. Tijdens de wan-
deling terug verzamelde de kinderen bladeren van verschillende bomen, waarmee we in de klas een sja-
bloonschilderij hebben gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb. Foto’s van de sinterklaassurprises worden op de website van de school gezet.  



 

 

 

Vanuit de kleutergroepen: 

 

Vanaf woensdag zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor Kerst. 

De kinderen moeten stroken meten voor de kerstboom, maken zelf hun kerstkaarten 

en er worden met strijkkralen versieringen voor in de boom gemaakt en we maken 

prachtige kerstballen. 

Met Sinterklaas hebben de kinderen letters gemaakt van brooddeeg. Met Kerst gaan 

we ook weer met brooddeeg aan de slag. 

 

Het verhaal van 'De kleine kerstboom' staat centraal. In dit verhaal worden allerlei 

verschillende kerstbomen verkocht. De begrippen breed/smal/groot en klein komen 

aan bod. Wij gaan in de klas aan de slag met seriëren (van groot naar klein etc.). 

 

Ella Kastella brengt de letter /k/ van Kerst mee. 

We gaan hakken/plakken oefenen (b/oe/k) , rijmen en                                     

woordjes zoeken met dezelfde beginletter. 

 

De kleuterjuffen. 

Parkeerproblemen Roerdompstraat 

De bewoners van de Roerdompstraat klagen 

niet graag of vaak, maar om ‘s ochtends of 

‘s middags niet meer je auto van, of op je 

oprit te krijgen is lastig als hier een auto 

voor geparkeerd staat. 

Vandaar het verzoek aan de ouders van on-

ze school om niet meer voor een oprit te 

parkeren. Zelfs niet voor even. 

Namens de buurtbewoners alvast bedankt! 

Gevonden voorwerpen 

 

 

 

 

 

Bent u iets kwijt? Check voor de kerst-

vakantie de bak met gevonden voor-

werpen! In de kerstvakantie zullen de 

overgebleven spullen gedoneerd worden 

aan een goed doel. 

Alvast een bedankje….. 

aan de ouders die afgelopen woensdag  

ons geholpen hebben met het versieren 

van de school. De school ziet er prach-

tig uit.  

Ons kerstfeest kan    

beginnen! 

 



 

 

Kerstfeest op de BAS 

 

 

Sinterklaas is nog maar net het land uit, maar wij zitten alweer volop in de kerstsfeer. In alle klassen 

staat een mooie kerstboom en de eerste kerstknutsels hangen aan de wanden. 

Voor een goed verloop van het kerstfeest, zetten wij voor u alle activiteiten, data en tijden op een   

rijtje. 

Dinsdag 13 december: 

Op alle klassendeuren is een kerstboom met ballen te vinden. Aan u de vraag om een kerstbal te kie-

zen. Op de kerstballen staan de gerechten, drankjes (voor  bij het kerstdiner) of een vraag om te hel-

pen met het Kerstfeest. Wilt u de gerechten en het drinken op de avond van het Kerstdiner mee naar 

school nemen? Het diner start om 18.00 uur en om 17.50 uur gaat de deur open. Als het om warme 

gerechten gaat graag warm aanleveren. 

Woensdag 21 december: 

Kerststukjes 

Woensdagochtend willen we met alle kinderen een kerststukje maken. Wilt u deze dag uw zoon/

dochter een potje/bakje/mandje met (natte) oase meegeven en ook spulletjes om het stukje te      

versieren? Wij zorgen voor het groen. 

Kerstdiner 

Woensdagavond hebben we het kerstdiner. Om 17.50 uur gaat de deur open. De kinderen uit groep 

1/2 worden verwacht in de gang voor hun groep en de kinderen van groep 3 t/m 8 worden verwacht in 

de gymzaal. U brengt op die tijd ook het gerecht of drinken mee en geeft dit af bij de hulpouders in de 

gymzaal. 

Het diner is van 18.00 uur – 19.00 uur. 

Kerstborrel: 

Om 19.00 uur kunt u uw zoon/dochter weer ophalen. Voor de ouders is er op het schoolplein een sa-

menkomst. U kunt dan onder het genot van een hapje en/of drankje nog even kletsen met elkaar. De 

borrel duurt tot 19.30 uur. 

Vrijdag 23 december: 

Dit is de eerste vakantiedag voor alle kinderen. 

Noot: 

Op woensdag 21 december kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Vanaf 08.30 uur gaan ouders al aan 

de slag met het versieren en inrichten van het gymlokaal. Vanaf 12.30 uur wordt de gymzaal verder 

ingericht met tafels ed.. Kunt en wilt u helpen, geeft u dit dan door aan de groepsleerkracht van uw 

zoon/dochter. 

Op donderdagochtend 22 december vanaf 08.30 uur willen wij de school weer ‘kerstvrij’ maken. Alle 

hulp is (wederom) welkom. 

 


