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Alweer gewend aan het ritme? Het is in ieder geval fijn 
om alle kinderen weer met elkaar te zien genieten van 
het contact, ondanks de slaap die uit de ogen gewreven 
wordt zo her en der...

Een gezellige dag op school 
Dinsdag 16 juni mogen de kinderen van thuis spelletjes 
meebrengen. Dan maken we er in plaats van een 
schoolreis een andere gezellige dag van. Op woensdag 
17 juni zijn alle kinderen van de onderbouw vrij. 

De zee
Het thema waar we over werken is de zee, met zee-
sterren, kwallen, water en nog meer. Als u bij de 
bibliotheek bent, is het leuk om boeken mee te nemen 
die daarover gaan. ‘De mooiste vis van de zee’, is een 
prachtig boek. 

De letter ‘o’
De letter van de week is de ‘o’, van ‘zon’. De kinderen 
mogen weer iets meenemen voor op de lettertafel. 

Het wordt vast weer een fijne periode met alle 
kinderen! 

Nieuwe start
Afgelopen maandag waren we eindelijk weer met alle 
klasgenoten in de groep. Het is best wel weer wennen 
zo’n verandering, waardoor de kinderen merkbaar 
vermoeider zijn dan normaal. De kinderen wassen goed 
hun handen met zeep bij binnenkomst en gedurende 
de dag. We zijn trots op hoe ze het tot nu toe allemaal 
oppakken. Het is fijn als u er met uw kind aan wilt 
denken om thuis nog even te plassen. Heerlijk dat we 
nu weer samen zijn en we maken er een leuke tijd van 
tot de zomervakantie.

Open podium
Op vrijdag 19 juni hebben we het open podium van 
de middenbouw gepland staan. We zouden het heel 
jammer vinden om dit vanwege corona af te blazen. 
We hebben een aangepaste manier bedacht: binnen je 
eigen groep bedenken groepjes of individuele kinderen 
een leuk toneelstukje, liedje, dansje of iets dergelijks  
en laten dit aan hun klasgenoten zien. Let maar op;  
je krijgt vast een groot applaus!
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Lezen
In de afbeelding een grappige leestip:

Uit de bovenbouw
Musical
U zult begrijpen, dat het in deze tijd een extra grote 
uitdaging is voor de kinderen en voor de begeleiders 
om te repeteren voor de musical. Alle teksten, liedjes 
en dansjes die geleerd en geoefend moeten worden 
vragen normaliter al buitengewone inspanningen, 
maar nu natuurlijk helemaal! De kinderen van groep 
8 oefenen allemaal thuis hun rol(len) en komen op 
woensdag speciaal naar school, om in kleine groepjes 
samen hun teksten te repeteren. Op vrijdagmiddag 
wordt groep 8 in tweeën gesplitst en oefenen de 
kinderen, onder bezielende leiding van Hetty, de ver- 
schillende dansjes. Wat een mooie energie er dan 
vrijkomt! 

Ouders, leerkrachten en kinderen werken achter de 
schermen eveneens hard aan de décors en de rekwi-
sieten. Bovendien wordt intensief gepuzzeld om de 
musical ‘gewoon’ op te voeren. Natuurlijk houden  
wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. 

We zullen er samen een prachtige onvergetelijke  
afscheidsvoorstelling van maken! 

Verkeersexamen 2020 (herzien)
Door het coronavirus is het geplande Theoretisch 
Verkeersexamen niet doorgegaan. Door het landelijke 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is besloten dit examen 
door te laten gaan in juni, om scholen en kinderen 
voldoende voorbereidingstijd te geven. We hebben dit 
examen gepland op dinsdag 30 juni. De kinderen maken 
het examen schriftelijk en krijgen dezelfde dag nog 
de uitslag. Kinderen die niet slagen doen het examen 
volgend jaar over.

Het Praktisch Verkeersexamen wordt door de VVN 
Veenendaal georganiseerd. Zoals het er nu naar uitziet 
gaan deze examens dit schooljaar niet door. Wel heeft 
het team van Fietsstad2020 het verkeersexamen laten 
filmen, zodat de leerlingen in de klas virtueel het exa-
men kunnen fietsen. Aan dit filmpje zullen we rond de 
tijd van het theoretisch examen aandacht besteden.

Zo gauw er meer informatie is rondom het praktisch 
verkeersexamen hoort u dit van ons.

Update corona maatregelen
Afgelopen maandag zijn we, na weken van thuisonder-
wijs en halve dagen school, volledig open gegaan en 
hebben we alle kinderen weer mogen verwelkomen in 
de groepen. De kinderen vonden het fijn elkaar weer  
te zien en wij zijn erg blij dat we het gewone schoolpro-
gramma weer kunnen oppakken. 

De meeste maatregelen die we eerder hebben geno- 
men blijven nog wel bestaan. In ieder geval houden we 
deze in stand tot aan de zomervakantie. Donderdag 
4 juni heeft u via de mail een brief ontvangen met 
belangrijke informatie over de schooltijden, het halen 
en brengen van de kinderen, het gebruik van de in- 
en uitgangen, de lessen van de vakdocenten gym en 
muziek, vervanging bij ziekte leerkracht en informatie 
over de (vervallen/aangepaste) activiteiten die nog op 
de agenda staan.

Belangrijk om te weten:

 De noodopvang voor kinderen met ouders in de 
vitale beroepen is gestopt per 8 juni;

 Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein 
of in de school;

 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand 
bewaard te worden;

 Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter 
afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor 
de werkzaamheden noodzakelijk is;

 De school zorgt ervoor 
dat de leerlingen vaak 
hun handen wassen;

 Buitenspelen gebeurt 
bij voorkeur alleen 
met dezelfde groep, in 
eenzelfde cohort;

 Na school gaan alle 
leerlingen direct naar 
huis of de BSO;

 De richtlijn van de RIVM is leidend.



En vooral:

 Als uw kind ziek wordt, wordt het direct door een 
ouder/verzorger opgehaald. Kinderen kunnen vaker 
snotterig zijn, dit hoeft niet altijd een gevolg te zijn 
van acute klachten. Overleg als er twijfel is.

 Streng toepassen RIVM-adviezen en richtlijnen voor 
leerling: thuisblijven bij neusverkoudheid, hoesten, 
moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder 
ruiken/proeven en koorts boven de 38 graden.

Oudervergadering 2020
De jaarlijkse oudervergadering stond gepland op 13 mei 
jl., maar door de corona maatregelen is deze verplaatst 
naar woensdag 17 juni a.s. om 19.30 uur. Dit jaar krijgt 
de oudervergadering een andere invulling dan voor-
gaande jaren. Gisteren heeft u hierover een brief 
ontvangen met meer informatie.

Als u de oudervergadering wilt bijwonen op school 
(er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar) of via 
Teams, dan kunt u zich aanmelden via de procedure die 
in de brief beschreven staat.

Aanmelden broertjes/zusjes
Wij krijgen veel aanvragen voor toekomstige leerlingen 
en daarom is het van belang dat wij een goede inschat-
ting kunnen maken van leerlingen die binnenkort gaan 
instromen. 

Indien u een jonger broertje en/of zusje nog niet heeft 
aangemeld bij ons op school, dan willen wij u vragen 
om dit alsnog te doen. Aanmeldformulieren mogen 
worden ingeleverd bij de administratie. Mocht u geen 
aanmeldformulier (meer) hebben, dan kunt u deze 
opvragen bij de administratie.

Agenda
Verschillende activiteiten die op de agenda staan 
komen, door de huidige maatregelen in verband met 
het coronavirus, te vervallen of worden verplaatst naar 
een ander moment. Afhankelijk van de maatregelen  
van uit de overheid zullen activiteiten wel/niet door-
gaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikke- 
lingen.

Juni
12 studiedag team
12 kinderen vrij
16 schoolreis OB (vervallen)
17 onderbouw vrij
17 oudervergadering (aangepast)
18 groepsindeling mee
18 MR vergadering*
19 open podium MB (aangepast)
23 verslagbespreking 1 (informatie volgt)
24 inloopspreekuur CJG (vervallen) 
 (voor vragen neem contact op met 
 info@cjgveenendaal.nl)
24 bedankjesmiddag
25 Basis in Beeld
25 schoolreis MB (vervallen)
30 verkeersexamen (theorie)

Juli
1 wisseldag (vervallen)
2 verslagbespreking 2 (informatie volgt)
2 open podium BB (vervallen)
3 open podium OB+ (vervallen)
3 verslag mee
8 zomerfeest (vervallen)
9 Basis in Beeld
15 speeltuindag OB (vervallen)
15 inloopspreekuur CJG (vervallen) 
 (voor vragen neem contact op met 
 info@cjgveenendaal.nl)
16 slotfeest groep 8 (aangepast)
17 groep 8 vrij
17 afscheid groep 2
17 kinderen v.a. 12 u vrij
20 t/m 28 aug zomervakantie

Augustus
31  eerste schooldag



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  
25 juni Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 19 juni 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

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

