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Basis Beeldin

Voorwoord
Maandag 8 februari was een feestelijke dag. Na een 
schoolsluiting van 7 weken mochten we alle kinderen 
weer begroeten. En dat niet alleen, de sneeuw gaf 
de herstart een extra dimensie. Vele kleine voetstap-
pen in de verse sneeuw gaf het beeld dat we gewoon 
graag zien. Alle kinderen terug op school. Voor enkelen 
onder ons was het wel een uitdaging om naar school te 
komen, maar gelukkig is iedereen voorzichtig geweest 
en heeft zich veilig een weg gebaand over de besneeuw 
de wegen. Wat kan Veenendaal dan mooi zijn als alles 
wit is.

Tegelijk beseffen we dat we nog niet terug zijn naar 
normaal. In en buiten de school proberen we scherp te 
zijn op de maatregelen, terwijl we met de kinderen het 
werk bijna als vanouds oppakken. We spelen nog wel in 
kleine groepen en we werken misschien iets minder op 
andere plekken, maar de sfeer is er niet minder om.

Uit de onderbouw
Weer naar school
Eindelijk konden we elkaar na een lange tijd weer in het 
echt zien in de klas. We hadden veel om te laten zien en 
te vertellen. Ook was het wel weer even wennen aan 
het ritme, de regels en elkaar.

In de eerste weken besteden we daarom extra aan-
dacht aan de gouden weken. Zo doen we regelmatig 
groepsspelletjes waarbij we de regels oefenen, het 
samenwerken en het rekening houden met elkaar. Zo 
werken we aan een gezellige sfeer in de klas.

Dinosauriërs
Tot aan de voorjaarsvakantie werken we over het 
thema dino’s. We leren hoe ze eruitzien, wat ze eten 
en welke soorten er allemaal zijn. Zo bestaat er een 
Diplodocus, Stegosauris en een Tyrannosaurus, lastige 
namen hè? Als uw kind materiaal heeft passend bij het 
thema dan mag hij/zij dit meenemen.

Inhoud
Uit de onderbouw

Uit de middenbouw
Uit de bovenbouw

Uit de MR
Overig nieuws

Welkom
Verjaardagen

Agenda11 februari 2021



Uit de middenbouw
Dit stukje wordt geschreven, terwijl we allemaal nog 
druk bezig zijn met het thuisonderwijs. We hopen dat 
we alle kinderen weer elke dag kunnen zien in de klas. 
Het zal best even aanpassen zijn, maar de kinderen 
zijn snel gewend. Pas zei een kind tegen me:” Weet je 
nog vroeger? Toen gaven we de juf een hand als we bin-
nenkwamen.” 

We zijn ontzettend blij om alle koppies weer te zien en 
we nemen de tijd om, net als na de zomervakantie, aan 
de groepsvorming te werken met de gouden weken 
spelletjes.

Binnenkort staan de toetsen van het leerlingvolgsys-
teem op de planning, maar eerst is het tijd om weer in 
het schoolritme te komen.

Graag wil ik u attent maken op de verrassingstas van de 
bibliotheek in de Cultuurfabriek. U kunt gratis een ver-
rassingstas reserveren voor uw kind. U krijgt een tijdslot 
wanneer de tas kan worden opgehaald. Alle informa-
tie is op de site van de bieb terug te vinden. Echt een 
aanrader!

Met de kosmische lessen gaan we verder met de 
werelddelen en later introduceren we een aantal  
provincies van Nederland. Dus…. ben je in een be- 
paalde provincie geweest en heb je daar souvenirs  
van? Bewaar ze goed. Ze komen van pas. 

Uit de bovenbouw
De afgelopen periode zijn we in de bovenbouw, tijdens 
de lockdown verder gegaan met ons thema Aziaten. Zo 
hebben de leerlingen zich verdiept in het sprookje van 
de Chinese nachtegaal, hebben ze een haiku geschre-
ven, geoefend met chinees schrift enzovoort. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met het 
thema tweede wereld oorlog. Dit thema komt elk jaar 
weer terug, in tegenstelling tot de andere thema’s. In 
principe werken we in een cyclus van drie jaar, waar-
door de leerlingen drie jaar lang steeds een ander 
thema behandelen. Enkele thema’s worden door de 
hele school tegelijkertijd behandeld, zoals het heelal 
en andere thema’s komen elk jaar terug, maar dan met 
verschillende activiteiten. De afgelopen jaren hebben 
we bijvoorbeeld al eens een fietstocht door Veenendaal 
ondernomen, langs alle verschillende historische monu-
menten zoals de Joodse begraafplaats, de bunkers op 
het verlaat en het monument bij het station. 

Ook dit jaar hebben we weer een nieuwe activiteit op 
het programma staan, in april. We hopen dan ook dat 
dit tegen die tijd door kan gaan. 

Onze creatieve middagen hebben ook de afgelopen 
periode op een laag pitje gestaan, alhoewel we de 
kinderen thuis ook flink aan het werk hebben gezet. 
Zo zijn er 1,5 meter begroetingsdansjes gemaakt, is er 
geoefend met kalligrafie en moesten er bij elke Engelse 



opdracht ook tekeningen worden gemaakt. Natuurlijk 
is dit niet te vergelijken met wat we normaal gesproken 
in de klas doen, maar het is een begin. De komende 
periode zullen we in de eigen klas aan de slag gaan met 
creatieve opdrachten en kan er nog geen sprake zijn 
van mengen van verschillende klassen. 

Vanaf de voorjaarsvakantie willen we ook weer aan 
de slag gaan met de musical van groep 8. Hoe dit eruit 
komt te zien, verklappen we nu nog niet, maar wel zijn 
we erg blij om te melden dat ook Hetty dit jaar weer 
van de partij is om ons te helpen met de dansjes.

(S)cool on wheels! 
Op 1 en 8 maart heeft de bovenbouw een sportclinic 
van (S)cool on wheels. (S)Cool on Wheels is een voor-
lichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien 
hoe het is om een handicap te hebben. Eerst krijgen de 
leerlingen een theoriegedeelte in de klas, waarbij ze in 
gesprek gaan over hoe het is om met een beperking te 
leven.  

Daarna gaat de les verder in de gymzaal, waar de kin-
deren spelenderwijs leren, dat als je een handicap hebt 
heel erg veel mogelijk is! Ze ervaren zelf hoe het is om 
in een rolstoel te zitten en gaan met elkaar de uitdaging 
aan tijdens een potje rolstoelbasketbal.  

Nieuwsgierig? Kijk voor een impressie op: https://www.
youtube.com/watch?v=Fz19Tzvtu8I&feature=youtu.be 

Uit de MR
Afgelopen woensdag hebben we een extra overleg als 
MR met René Derksen gehad over de opening van de 
school, er werd gevraagd naar onze ideeën en hoe we 
erin staan. Het was een constructief gesprek en we 
hebben onze waardering uitgesproken dat we hierin 
worden meegenomen.

Rondom de verkeersveiligheid van onze school en de 
Joh. Calvijnschool is er een interdisciplinair overleg 
geweest met onder andere VVN, de wijkagent, wijk-
manager en de scholen.

Hierbij zijn enkele actie ideeën uit gekomen die nog in 
ontwikkeling zijn en hier komen we later op terug.

Tot die tijd vragen we u om als het kan met de fiets 
te komen, te parkeren op de aangewezen plekken en 
niet op de straat te staan met het opwachten van de 
kinderen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Te weinig geld voor sportclub 
of creatieve les?

Wilt uw kind graag voetbal-
len, 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 contributie/ het lesgeld en 
eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen 
of de huur van een instrument.

Vanaf heden is het is het voor kinderen uit Veenendaal 
en Renswoude ook mogelijk om het diploma C te halen 
via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. U kunt vanaf nu dus 
kiezen of u een AB-pakket wilt aanvragen voor €650,-  
of een ABC-pakket voor €750,- (prijspeil 2021) Sport- 
service Veenendaal. 

Mocht uw kind reeds gestart zijn met een AB-pakket en 
alsnog C hier aan willen toevoegen, geef dit dan door 
aan Brenda van Beek via administratie@aandebasis.nl. 

Wilt u een nieuwe aanvraag doen of uw aanvraag ver-
lengen, dan kunt u ook contact opnemen met Brenda 
van Beek.

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur  
is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz19Tzvtu8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fz19Tzvtu8I&feature=youtu.be
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=
https://jeugdfondssportencultuur.nl


Nationale Voorleesdagen  
(20 t/m 30 januari 2021)
Afgelopen donderdag was burgemeester G.J. Kats bij 
ons op bezoek om de kinderen in de noodopvang voor 
te lezen. De kinderen vonden het ontzettend leuk om 
voorgelezen te worden en luisterden aandachtig naar 
het verhaal.

Opkikkertje van het Samen-
werkingsverband (SWV)
Afgelopen week hebben we van het samenwerkings-
verband opkikkertjes ontvangen. Ze wensen ons, de 
kinderen en u voor de komende tijd veel opkikkertjes 
toe. 

Vrijwilligers overblijfteam 
bedankt! 
Via deze weg willen wij onze vrijwilligers van het over-
blijfteam ook bedanken voor hun inzet tijdens deze 
coronaperiode. Schakelen, invallen, andere werktijden, 
kortom een hoop  flexibiliteit. Jullie staan er elke keer 
weer met veel plezier. Mooi! Namens ons en alle  
kinderen bedankt.

Vacature Montessorischool 
Veenendaal
Wij zoeken een nette medewerk(st)er voor ±7 uur per 
week, op de maandag en dinsdag. Werken voor een 
prettig bedrijf, met duidelijke afspraken en goed overleg 
(schoolvakanties deels vrij).

Heeft u of kent u iemand die interesse heeft, neem dan 
contact op met Judith Kruis via de volgende contact 
gegevens. 

Mail: Judith@bkschoonmaakplus.nl 
W: www.bkschoonmaakplus.nl 
T: 0316-750860

Welkom!
In de klas van juf Tilly/Roos
Damiën

In de klas van juf Esther/Roos
Tristan

In de klas van juf Tilly/Roos
Noah

 
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Agenda
Voor alle activiteiten die op de agenda staan, zullen 
wij kijken of die mogelijk zijn en veilig kunnen worden 
georganiseerd. Wij informeren u tijdig wanneer dat 
nodig is.

Telefonisch spreekuur CJG
Op donderdag 18 februari is er een telefonisch spreek-
uur van het CJG van 9.00 - 10.00 uur. Mocht u gebruik 
willen maken van dit spreekuur dan kunt u dit aangeven 
bij de leerkracht van uw kind(eren). Iris van de Minkelis, 
contactpersoon CJG, zal tijdens dit spreekuur contact 
met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.

Open dagen
De jaarlijkse open dag (6 maart) en de landelijke 
Montessoridag (10 maart) kunnen door de geldende 
coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Wel zijn we 
aan het bekijken of we dit op een andere wijze kunnen 
organiseren.

Verkeersexamen groep 7 (& 8)
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het landelijk 
verkeersexamen. Dit examen bestaat uit twee onder-
delen: een schriftelijk en een praktisch examen. Beide 
examens worden afgenomen in april. 

In het schriftelijk examen wordt de elementaire kennis 
van de verkeersregels getoetst. Kinderen die zakken 
voor het schriftelijk examen, moeten (dezelfde dag nog) 
een herexamen doen. Maakt het kind ook deze toets 
onvoldoende, dan kan in groep 8 opnieuw worden deel-

mailto:Judith%40bkschoonmaakplus.nl?subject=
http://www.bkschoonmaakplus.nl
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genomen aan het schriftelijk verkeersexamen. Het kind 
mag wel deelnemen aan het praktisch examen.

Tijdens het praktisch examen moet een route worden 
gefietst van ongeveer 6 kilometer. Langs de route staan 
controleurs die kijken of de kinderen zich goed aan 
de regels houden, zoals: hand uitsteken, rechts rijden, 
stoppen voor rood, enz.  

Groep 8 heeft vorig jaar wel het schriftelijke examen  
gemaakt, maar het praktisch examen is door de 
coronamaatregelen vervallen. Dit jaar gaan daarom 
zowel groep 7 als groep 8 de examenroute op de fiets 
afleggen. 

Te zijner tijd krijgt u meer informatie over de precieze 
data van deze examens en de fietsroute voor het prak-
tisch examen.  

Februari
11 verslagbespreking 1 (Teams)
11 verslag mee
12 open podium BB
16 verslagbespreking 2 (Teams)
17 studiemiddag team
18 inloopspreekuur CJG (telefonisch)
19 open podium OB
22 t/m 26 voorjaarsvakantie

Bo

Vincenzo

Meike
Amin
Pippa
Mette

Nya

Natali
Kyano
Olivia

Vlinder

Lotte
Hidde
Ryan

Alina
Tatum

Anne-Roos

Mohamed
Bran

Maaike
Artin

Izzy
Emran
Tycho
Poppy

Thijs
Bodhi

Inaya
Doha

Mayssae
Juf Marjolein

Richard
(overblijf)

Franciska & Roos
(ondersteuning)

Maart
1 gouden weken
1 luizencontrole (vervallen)
4 MR
6 open dag (vervallen)
10 landelijke Montessoridag (vervallen)
11 Basis in Beeld 
15 t/m 19 Week van de Lentekriebels
24 grote reken dag
24 studiemiddag team
25 Basis in Beeld 
25 inloopspreekuur CJG (telefonisch)
29 verkeersexamen schriftelijk

April
1 MR
2 Goede vrijdag
5 2e Paasdag
8 Basis in Beeld
9 open podium MB
20 t/m 22 eindtoets gr 8
22 Basis in Beeld
23 Koningsspelen
26 t/m 7 mei Meivakantie
26 studiedag team
27 studiedag team

Max
Insaf
Taro

Giuliana

Luuk
Kiki

Nathan
Shaili

Omar
Inga

Achraf

René  
(Directeur)

 

Brenda  
(administratie)



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  
11 maart. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 5 maart 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

Winter op Aan de Basis

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

