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Lentekriebels
Vorige week was het de week van de “Lentekriebels”. 
De kinderen vonden het erg leuk om de babyfoto’s van 
elkaar te zien en om te raden wie welke baby was. Dat 
was soms nog een heel zoekplaatje. Daarnaast zijn er 
veel hartjes geknutseld en hebben we daar de letter 
“h” bij geleerd.

Konijn en de slang
Deze week werken we over het konijn en de slang. 
We hebben de verschillen tussen de dieren bekeken 
en de kinderen vonden het erg interessant om te zien 
hoe een slang kan vervellen. Daarnaast was de slang 
ook erg leuk om het meten van dingen nog eens te 
introduceren in de klas. Hoe lang kan een echte slang 
worden? Wat is er even lang als een slang? En wie heeft 
de langste slang van klei gemaakt?

Eieren leggen
Volgende week werken we verder over de lente en 
gaan we onderzoeken welke dieren er allemaal eieren 
leggen. De slang hebben we natuurlijk al ontdekt maar 

er zijn nog veel meer dieren die uit eieren komen. En 
we gaan natuurlijk de klas vrolijk versieren voor de 
lentelunch op 1 april.

Beterschap Tilly!
De afgelopen weken was Tilly i.v.m. ziekte helaas 
afwezig. Voor de kinderen uit haar groep was dit best 
wel een onrustige tijd. Maar we zijn blij om te zien hoe 
de kinderen en de verschillende invallers er samen 
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goede weken van hebben gemaakt. En we hopen  
natuurlijk dat Tilly snel weer haar werkzaamheden op 
kan pakken. We wensen haar een voorspoedig herstel.

Uit de middenbouw
Toetsen
Inmiddels is de school alweer in bedrijf en zijn na de 
voorjaarsvakantie de toetsen gestart.  We merken dat 
de kinderen weer even moeten wennen, maar enorm 
hun best doen. 

Doordat er kinderen wat vaker en soms langer ziek 
zijn duurt de afname van de toetsen wat langer dan 
normaal. 

We werken tussendoor aan thema’s van Provincies tot 
Lentekriebels.

Thuis
Vaak vragen ouders ons wat kinderen thuis kunnen 
doen, zeker als kinderen thuisblijven vanwege het 
snotteren en hoesten en net niet ziek genoeg zijn om in 
bed te blijven. Het vaste aanbod staat nog steeds bij uw 
kind op Teams.

Daar kan uw kind gelijk mee aan de slag. De leerkracht 
houdt samen met u in de peiling of er nog meer nodig 
is.

Rekenen
In de klas werken we met veel materialen, maar er 
komt een moment dat de kinderen sommen hebben 
geautomatiseerd. U zult het vast wel weten: de tafels 
snel kennen, niet alleen op rij, maar ook door elkaar, de 
sommen tot 10 snel weten, en zo kunnen we doorgaan. 

Eerst begrijpen en dan het tempo verhogen. Momen-
teel is de middenbouw bezig om het tempo te verho-
gen. Inzicht is belangrijk, maar rekentempo is evenzeer 
van belang!

Op internet kunt u van alles vinden om met uw kind te 
oefenen.

Uit de bovenbouw
Thema Oorlog
Na de voorjaarsvakantie hebben we het in de boven-
bouw over de periode van de twee wereldoorlogen. In 
de klassen hebben we uitgebreid verteld over de Eerste 
Wereldoorlog en langzaam maar zeker ontrafeld zicht 
het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. De kinderen 
hebben de opdracht gekregen om een lapbook te ma-
ken. In dit lapbook presenteren ze alles wat ze geleerd 
hebben over de beide oorlogen. De kinderen zijn er en-
thousiast mee bezig. Ze zoeken informatie op, ze maken 
opdrachten en bedenken hoe ze deze informatie willen 
presenteren in hun lapbook. We kunnen niet wachten 
om het eindresultaat straks van elkaar te bewonderen!

Bezoek Anne Frank huis
Als wij niet naar het Anne Frank huis kunnen… halen we 
het Anne Frank huis wel in de klas! Dankzij de moderne 
mogelijkheden op het gebied van ICT, krijgen we in alle 
bovenbouwklassen een live, online rondleiding door 
het Anne Frank huis! Op 8 en 15 april gaan we een 
kijkje nemen achter de boekenkast…

Verkeersexamen
In de klassen zijn we al druk bezig met het oefenen 
voor het theoretisch verkeersexamen voor groep 7. We 
maken de vragen, bespreken de verschillende verkeers-
situaties en proberen al die verschillende verkeers-
borden te ontcijferen. We werken er naar toe dat de 
kinderen het theoretisch examen op dinsdag 13 april 
goed kunnen maken!

Daarnaast staat er ook een praktisch verkeersexamen 
gepland. Deze zal plaatsvinden op maandag 19 april. 
Het praktisch verkeersexamen is voor groep 7 en 8. 



Groep 8 heeft vorig schooljaar het praktisch examen 
niet kunnen doen, vanwege de eerste lockdown. 

U heeft inmiddels al een berichtje ontvangen waarin 
we uw hulp vragen om als controleur langs de route te 
staan. Verdere informatie over het praktisch verkeer-
sexamen krijgt u nog.  

Musical groep 8
Normaal gezien… als we niet te maken hadden met ene 
pandemie… waren de kinderen van groep 8 al volop 
aan het zingen, dansen en teksten aan het oefenen. Het 
is even niet anders…

Wel hebben we vorige week de rollen bekend gemaakt 
aan de kinderen, zodat ze aan de slag kunnen met het 
oefenen van hun teksten. En dan hopelijk over een 
tijdje de speelzaal in om verder te oefenen, maar daar 
moeten we nog even op wachten. 

U heeft inmiddels al een verzoekje ontvangen of u kunt 
helpen met het maken van de decors en de rekwisieten. 
Al met al zijn we druk bezig om de eindmusical van 
groep 8 tot een succes te maken!

(S)cool on wheels
Hoi wij zij Armicha en Kaitlyn. Maandag 8 maart kreeg 
de klas van Marit en Babbel (Nienke) en de klas van 
Frank uitleg over een rolstoel. We kregen eerst uitleg in 
de klas van Daniël aan de overkant. Van John hij zit zelf 
ook in een rolstoel. 

We kregen wat filmpjes te zien en uitleg daarover. 
Daarna gingen we weer naar onze eigen klas om te eten 
en daarna naar buiten. Na het buiten spelen gingen we 
naar de gymzaal De Trommelaar. Nadat iedereen zijn 
gymschoenen heeft aan getrokken ging we naar bin-
nen. Daar stonden rolstoelen. We moesten op de bank 
zitten. 

Toen we zaten werden we in drie groepen verdeeld. 
Groep 1: geel lintje, groep 2: rood lintje en groep 3: die 
had geen lintje (wit). Daarna begonnen we de oefening. 
Groep 1 moest aan de rechterkant gaan zitten, twee 
achter elkaar in een rolstoel. Groep 2 moest hetzelfde 
doen, maar dan aan de andere kant. Groep 3 moest 
met 2 mensen achter de 2 mensen gaan staan die in 
de rolstoelen zaten. Toen begonnen we echt met de 
oefeningen. Als eerst moesten we heen en weer om 
te leren hoe een rolstoel werkt. Als je aan de overkant 
was wisselde je met de eerste in de rij. Degene in een 
rolstoel ging dan ook naar de overkant. 

Toen we dat na een tijdje hadden gedaan gingen we 
wat anders doen. Daarna moesten we twee keer aan 
het wiel draaien en dan een keer dribbelen met de 
basket bal. 

Later gingen we rolstoelbasketbal spelen. Tegen de ver-
schillende teams. Daarna gingen alle teams bij elkaar 
daarna moesten we onze lintjes weg doen. En tegen 
John en Gize het was heel leuk.

Groetjes Armicha & Kaitlyn 

Lentelunch
Dit schooljaar houden we op donderdag 1 april a.s. een 
lentelunch. Vorige jaren hebben de kinderen met alle 
bouwen door elkaar, genoten van een heerlijke lunch. 
Dit jaar zal de lentelunch in de eigen klas plaatsvinden. 
De school zorgt voor lekkere dingen om te eten en te 
drinken om er een speciale en gezellige lunch van te 
maken. We zullen ook rekening houden met allergieën. 



Daarnaast zal de school worden versierd in het thema 
lente/Pasen.

De kinderen hoeven op donderdag 1 april dus geen 
lunch mee te nemen. Ze nemen wel een bord, beker en 
bestek mee! 

De dag zal verder ingevuld worden in de groepen zelf. 
De school begint en eindigt op de normale tijd. 

Vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn de kinderen vrij, 
op dinsdag 6 april zien wij de kinderen weer op school.

Fijne paasdagen! 
De activiteitencommissie

Eindtoets basisonderwijs 2021
Algemeen
Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 april 
maken de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets 
basisonderwijs, ook wel de eindcito genoemd. De  
onderdelen van de Centrale Eindtoets zijn: 

Taal
De vragen gaan over de onderdelen:

 Lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?

 Schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje 
verbeteren?

 Taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en 
volgens de regels netjes schrijven?

Rekenen 
De vragen gaan over de onderdelen:

 Getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort.

 Verhoudingen: dat zijn vragen over breuken.

 Meten en meetkunde: dat zijn vragen over  
oppervlakte.

 Verbanden: dat zijn vragen over tabellen en 
grafieken.

Wereldoriëntatie
 Aardrijkskunde

 Geschiedenis

 Natuur en techniek

Het onderdeel studievaardigheden (informatieverwerk-
ing) is opgenomen in de opgaven rekenen en taal. Het 
beantwoorden van de vragen gaat door middel van 
meerkeuzevragen. Het onderdeel wereldoriëntatie is 
niet verplicht, maar wordt door de kinderen van onze 
school wel gemaakt. 

Advies
Van de toets wordt het aantal goede antwoorden 
omgerekend naar een score tussen de 501 en 550. 
Deze score leidt dan weer tot een advies. De score en 
het advies worden verwerkt tot een leerlingrapport. 
Dit leerlingrapport ontvangt u eind mei. Dit rapport 
wordt, samen met een uitdraai van het leerlingvolgsys-
teem, naar de VO-school gestuurd waarvoor uw kind is 
aangemeld.

De Centrale Eindtoets geeft een tweede, onafhankelijk 
advies. Voor inschrijving in het voorgezet onderwijs is 
het advies van de basisschool bepalend voor toelating. 
Dit advies is gebaseerd op de ontwikkeling van uw kind 
in de afgelopen jaren. Wij gebruiken hiervoor:

 de gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem,

 de methode gebonden toetsen,

 de sociale ontwikkeling,

 de werkhouding en motivatie.

Is de uitslag van de Eindtoets hoger dan het gegeven 
advies, dan wordt het advies heroverwogen.

Meer weten?
Op de site: www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlin-
gen-en-ouders kunt u meer lezen over de Centrale Ein-
dtoets. Ook zijn er op deze site nog voorbeeldopgaven 
te vinden, die u samen met uw kind kunt maken (voor 
leerlingen en ouders > Doe het zelf). 

Afname
De toets wordt afgenomen door Marit in het lokaal van 
Marit/Nienke. Groep 8 blijft daar drie hele dagen. Op 
dinsdag- en donderdagmiddag wordt er met Nienke 
geoefend voor de musical. 

De kinderen van groep 8 mogen op de toetsdagen een 
boekje of puzzelboekje meenemen, voor als ze moeten 
wachten. 

http://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders
http://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders
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De groepen 6 en 7 van Marit/Nienke ruilen tijdens de 
afname van de Eindtoets met de kinderen van 8 uit de 
andere bovenbouwgroepen en worden dus verdeeld 
over de groepen van Marjolein, Daniël en Frank/Su-
zanne. Zij verhuizen maandag aan het eind van de dag 
heen en donderdag aan het eind van de dag weer terug 
naar hun eigen groep.

Drie dagen toetsen maken is best vermoeiend, dus 
zorgt u ervoor dat uw kind op tijd naar bed gaat?

Uitslag enquête over het 
“onderwijs op afstand”
Graag willen wij aan u de resultaten van onze enquête 
over het “onderwijs op afstand” terugkoppelen.

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reacties en de 
gegeven complimenten!

De enquête, die is ingevuld door bijna 50 ouders/ver-
zorgers, laat zien dat u hierover zeer tevreden bent. Van 
de maximale 5 sterren heeft u dit gewaardeerd met 
gemiddeld 4 sterren. Het bestuur is zeer content met 
dit resultaat. Ook omdat dit aansluit bij de geluiden die 
wij en het team ontvangen hebben.

Het bestuur wil hiervoor (nogmaals) het team com-
plimenteren met de snelle en professionele manier 
van omschakelen. Uiteraard zijn er verbeterpunten 
genoemd die we bekeken hebben en die met heb team 
besproken zijn.

Daan-
Douwe

Lauren

-Yasmin
Doran

Sami Sami
Zoë

-Romaissa
Elise

Joep
Sayfeddine

Senna
Yasir

Yuna
Eva

Conny  
(overblijf)

Henk (OOP)

Ondanks de positieve resultaten van de enquête, hopen 
we dat we binnenkort definitief afscheid kunnen nemen 
van deze vorm van onderwijs. In sommige (individuele) 
omstandigheden kan het onderwijs op afstand in de 
toekomst nog behulpzaam zijn en het is fijn te weten 
dat dit dan ook goed georganiseerd kan worden. 

Ik hoop dat de situatie tot aan de zomervakantie stabi-
liseert en dat we na de zomervakantie elkaar weer 
persoonlijk kunnen spreken in en rond de school.

Graag tot gauw!

John van Gurp 
Voorzitter bestuur

Gevonden voorwerpen
Momenteel liggen er weer verschillende gevonden 
voorwerpen in de bak. Aangezien u als ouder niet in 
de school mag komen is het lastig om samen met uw 
kind in de bak te kijken. Daarom willen wij u vragen uw 
midden- en/of bovenbouw kind zelf langs de bak te 
sturen als u iets mist. Als uw kind in de onderbouw zit 
dan kunt u de leerkracht informeren, zodat zij samen 
kunnen kijken.

Lotte 
Amer

Rosa
Melle

Yade
Ibrahim



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  
8 april. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 2 april 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

Welkom!
In de klas van juf Esther/Roos
I-Shairo

In de klas van juf Karin Roos
Merel

We wensen jullie veel plezier bij ons op school.

Agenda
April
1 MR
2 goede vrijdag
5 2e paasdag
8 Basis in Beeld
9 open podium MB
13 verkeersexamen schriftelijk
19  verkeersexamen praktisch 
20 t/m 22 eindtoets gr 8 
21  inloopspreekuur CJG (telefonisch)
22 Basis in Beeld
23 Koningsspelen
26 t/m 7 mei Meivakantie
26 studiedag team
27 studiedag team

Mei
10 gouden weken
10 luizencontrole
10  MR
13 Hemelvaartsdag
14 kinderen vrij
17 toetsweek 1
19 oudervergadering
20 Basis in Beeld
21 leerlinpanel
21 ouderpanel
24 2e pinksterdag
25 toetsweek 2
26 inloopspreekuur CJG (telefonisch)
31 toetsweek 3
31 t/m 3 juni avondvierdaagse (afgelast)

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://twitter.com/MontAandeBasis

