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De (her)start na 8 februari is door iedereen heel goed 
bevallen. Samen met de kinderen waren we blij dat 
we elkaar weer mochten ontmoeten en in school met 
elkaar aan het werk konden. 

We hebben intern het protocol aangepast op basis van 
de nieuwe richtlijnen en toegespitst op onze situatie. 
Dit werkt naar ieders tevredenheid. 

We weten nog niet hoe lang we deze maatregelen in 
stand moeten houden, we houden u in ieder geval op 
de hoogte van eventuele aanpassingen.

In de afgelopen periode hebben we onder andere vra-
gen gekregen over testen van kinderen. We gaan hier 
nader op in.

Testen en quarantaine
Op dit moment is de richtlijn dat wanneer een kind of 
leerkracht positief is getest de gehele groep in quaran-
taine gaat voor 5 dagen. Na 5 dagen kunnen kinderen/
leerkracht worden getest, bij een negatieve test mogen 
de kinderen weer naar school. Besluiten ouders niet 
te testen dan blijven de kinderen nog 5 dagen extra in 

quarantaine. Dit gebeurt overigens altijd in overleg met 
de GGD. De school kan in dit geval de kinderen niet op-
vangen. Gelukkig is hier nog geen sprake van geweest. 

Daarnaast kan het zijn dat kinderen klachten vertonen. 
De afspraak is dat kinderen dan thuis blijven. Ouders 
kunnen ook dan besluiten de kinderen te laten testen.

In de afgelopen tijd is testen of sneltesten veelvuldig 
in het nieuws. Ook lezen we dat er gedacht wordt aan 
(snel)testen in- of nabij basisscholen. Hierover hebben 
we in de afgelopen weken vragen en bezorgde reacties 
ontvangen.

Toestemming ouders vereist
Voor (snel)testen bij kinderen is altijd toestemming 
van ouders vereist. Wij zullen nooit een (snel)test laten 
uitvoeren zonder deze toestemming. 

Op dit moment zijn er scholen waarbij de GGD in de 
buurt van de school een testlocatie heeft ingericht.  
Het betreft scholen waar een pilot is gestart of een be-
smettingshaard is geconstateerd. Door nabij de locatie 
te testen wordt geprobeerd veel reistijd en verdere 
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besmetting te voorkomen. De testlocatie wordt in over-
leg met de school bepaald, waarbij wij ervan uitgaan, 
mocht dit voorkomen, dit een locatie is in de nabijheid 
van school, maar buiten onze gebouwen.  

Afwezigheid medewerkers
Momenteel hebben we te maken met de afwezigheid 
van vier medewerkers door ziekte. Bij twee medewer-
kers is dit toe te schrijven aan corona (voorjaarsvakan-
tie). Na overleg met de GGD, in de voorjaarsvakantie, 
bleek dit geen gevolgen te hebben voor de groepen. De 
groepen die het betrof zijn geïnformeerd.

De vervanging van de medewerkers is een hele uitda-
ging. De vervangerspool waar we al jaren mee werken 
is volledig uitgeput, ook het intern schuiven van perso-
neel lost het niet altijd op. Gevolg is dat we hebben 
moeten besluiten ouders van een groep te vragen de 
kinderen meerdere dagen thuis op te vangen. Ook heb-
ben we voor een paar groepen een dagprogramma, we 
noemen dat een KEK-dag (Kant en Klaar dag), inge-
huurd om zo’n enkele dag te overbruggen. Kinderen 
hebben afgelopen week wel ontzettend genoten van 
deze dag met het programma ‘werken met afval’ en 
‘breakdance’ met Dennis.

Peiling Onderwijs op afstand
In december hebben we een peiling uitgezet over het 
onderwijs op afstand. Een kleine 50 ouders hebben 
gereageerd. In de volgende Basis in Beeld zullen we de 
resultaten van deze peiling opnemen.

Uit de onderbouw
Na de voorjaarsvakantie, waarin wij allemaal hebben 
genoten van het prachtige weer, zijn wij 1 maart weer 
hard met z’n allen aan het werk gegaan.

De eerste week hadden we nog geen thema in de 
onderbouwgroepen, maar was het een gouden week 
waarin wij extra hebben gewerkt aan de groepsvorming 
binnen de klassen. We zijn druk bezig geweest met de 
regels en met allerlei spelletjes om aan de sociaal- emo-
tionele ontwikkeling van de kinderen te werken. 

Deze week zijn we gestart met het thema “lente”. We 
hebben gewerkt en geknutseld over bloembollen, altijd 
weer een onderwerp waar van alles over te vertellen en 
te onderzoeken is…

Volgende week doen wij weer mee aan de landelijke 
Week van de Lentekriebels. 

.

Uit de middenbouw
Na de vakantie
Met het heerlijke weer heeft bijna iedereen een fijne 
voorjaarsvakantie gehad. Grappig genoeg waren alle 
coronamaatregelen nog niet vergeten. De routine zat 
er al snel weer in. Toch verzuchten zowel leerlingen als 
juffen dat het fijn zou zijn als alles weer normaal zou 
zijn. De gescheiden pauzes, waarbij je niet kunt spelen 
met kinderen uit andere middenbouwgroepen, blijkt 
nog een van de lastigste dingen. 

Toetsen
Inmiddels zijn we ook weer druk aan het toetsen. De 
eerste leestoetsen zijn afgenomen en in veel groepen is 
begrijpend lezen ook gepasseerd. De sfeer in de groep 
is dus ‘s morgens tijdens de toets momenten heel stil 
en supergeconcentreerd. Het is belangrijk voor de kin-
deren om goed uitgerust te zijn. 

Gymkleding
De gymlessen zijn weer 
opgestart. We merken echter 
dat het meenemen van de 
gymspullen weer een beetje 
is weggezakt. Dus voor alle 
zekerheid een reminder: 
de middenbouw gymt op 
maandag en woensdag. Dan 
graag de gymspullen mee en 
na afloop weer mee naar huis 
om gewassen te worden.

Eerst de wereld, dan Nederland
We doen het dit jaar in de middenbouw precies zoals 
Maria Montessori had bedoeld. Eerst zijn we aan de 
slag gegaan met de werelddelen. Nu zijn we begonnen 
met Nederland. Aan de hand van een aantal leuke pro-
vincies nemen we kinderen mee op avontuur in eigen 
land langs mooie verhalen en interessante weetjes. En 
natuurlijk ook een stukje topografie.

Uit de bovenbouw
Oefenen voor het praktisch verkeersexamen
Met examen-app kunnen kinderen van groep 7 en 8 
thuis oefenen voor het praktisch Verkeersexamen. De 
app is te vinden op examenapp.vvn.nl 

In de app neemt coach Daan de leerling mee langs de 
belangrijkste onderdelen voor het praktisch verkeers-
examen.

http://examenapp.vvn.nl


Er worden instructiefilmp-
jes getoond, vragen 
gesteld en tips gegeven.

Er zijn drie doe-op-
drachten om samen met 
een ouder/verzorger 
te doen. Zo oefenen de 
kinderen dus online,  
maar ook in de praktijk. 

(S)cool on wheels
Alle bovenbouwgroepen hebben een rolstoelclinic van 
(S)cool on Wheels gevolgd. Eerst werd er in de klas 
gesproken over verschillende beperkingen, hulp- 
middelen en sporten met een beperking en daarna 
stonden in de gymzaal de rolstoelen klaar. 

Na het oefenen van rijden, remmen, draaien, stuiteren 
en de bal oprapen, volgde er een potje rolstoelbasket-
bal. 

In de volgend Basis in Beeld leest u een verslag ge- 
schreven door de kinderen. 

Uit de Kangoeroegroep 
De Kangoeroegroepen zijn afgelopen dinsdag weer 
voorzichtig van start gegaan. Het was even puzzelen 
om het helemaal coronaproof te krijgen, maar er is een 
vorm gevonden. Jammer genoeg zijn we door de lock-
down een aantal wedstrijden misgelopen. Dus nu maar 
even zoeken naar een goed nieuw project. We hopen in 

ieder geval wel mee te doen aan de W4Kangoeroe- 
wedstrijd die wereldwijd op het gebied van wiskunde 
wordt georganiseerd.

De Grote Rekendag 2021
De Grote Rekendag wordt verplaatst van woensdag 24 
maart naar woensdag 12 mei a.s. Het onderwerp van 
dit jaar is: “Op rekenreis” 

Anders dan andere jaren is er dit geen schoolbrede 
opening van het thema. Elke groep opent de dag in de 
eigen groep. De midden- en bovenbouw hebben de 
rest van de dag allerlei rekenactiviteiten, de onderbouw 
verspreidt de activiteiten over een week. 

In een latere Basis in Beeld kunt u een verslag van het 
verloop van de Grote Rekendag lezen. 

Veilige schoolomgeving
Op 4 maart hebben wij u middels een brief geïnfor-
meerd over de verkeerssituatie rondom school. In deze 
Basis in Beeld willen wij de situatie nogmaals onder de 
aandacht brengen.

Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN), de ge-
meente, de politie en de Joh. Calvijnschool hebben we 
de verkeerssituatie rondom onze scholen besproken en 
onderzocht hoe we deze veiliger kunnen maken voor 
onze kinderen. Tevens is er een enquête geweest onder 
ouders en buurtbewoners. De uitslag hiervan heeft u 
ontvangen bij de Basis in Beeld van 3 december jl.

Uit de enquête is gebleken dat 80% van de ouders het 
gevaarlijk vindt rondom school. Een van de eerste  
acties die we oppakken is een kaartje “veilige school-
omgeving”. Het kaartje is in de groepen besproken en 
de “oudste” kinderen en hebben het kaartje mee naar 
huis genomen. 

De blauwe pijl geeft de gewenste, tevens de meest 
veilige rijrichting aan en de parkeerplaatsen worden 



aangegeven met de P. Voor een goede verkeersstroom 
is het fijn als er zo min mogelijk geparkeerd wordt op de 
geel gearceerde stukken. Dit mag overigens wel, maar 
wij willen u vragen deze plaatsen alleen te gebruiken 
voor het in- en uitstappen.

Wilt u toch even parkeren dan willen wij u wijzen op 
de parkeerplaatsen, zoals aangegeven op het kaartje. 
Graag wijzen wij u ook op de parkeermogelijkheden 
bij het zwembad en het PWA-Park. Hier zijn voldoende 
parkeerplaatsen, dus wij adviseren u ook van deze  
mogelijkheid gebruik van te maken. Het is een klein 
stukje verder lopen, maar maakt de situatie rondom  
de scholen wel veiliger.

De politie/wijkboa’s hebben aangegeven in de komen-
de periode vaker te surveilleren om de situatie te 
monitoren.

Als een ieder zich aan bovenstaande adviezen houdt 
dan zetten we een grote stap in de goede richting. En 
het allerbelangrijkste; laten we rekening met elkaar 
houden!

Week van de Lentekriebels
De week van de Lentekriebels is een nationale project-
week voor het basisonderwijs. Dit jaar begint deze 
week op maandag 15 maart. Omdat in alle groepen 
ook de toetsen worden afgenomen, hebben we ervoor 
gekozen om de lessen van de Lentekriebels over twee 
weken te verspreiden. De lessen worden dus gegeven 
van 15 t/m 26 maart.

In deze weken zullen de kinderen les krijgen over rela-
tionele en seksuele ontwikkeling. Er zijn lessen voor 
verschillende leeftijden: groep 1/2, groep 3/4, groep 
5/6 en groep 7/8.

We maken hierbij gebruik van de hiervoor bestemde 
digitale lesmethode ‘Kriebels in je buik’.

Als school zijn wij verplicht om les te geven over dit 
onderwerp. Het is een onderdeel van de kerndoelen. 
We hebben kritisch naar de lessen gekeken en als 
school de grens bepaald. Wij vinden dat niet alles over 
dit onderwerp op school besproken moet worden. Wij 
snappen dat u als ouder sommige onderwerpen liever 
zelf met uw kind bespreekt, op het tijdstip dat u pas-
send vindt voor uw kind. 

Onderaan dit artikel vindt u 10 gouden tips om te 
praten met uw kind over relaties en seksualiteit. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
van de Week van de Lentekriebels (www.weekvande-
lentekriebels.nl). Naast informatie over dit onderwerp 
staan er ook voorbeelden op van lessen die wij op 
school gaan geven. 

Gouden tips om te praten met je kind over relaties 
en seksualiteit
1. Je bent zelf het voorbeeld. De manier waarop  

ouders met elkaar en anderen omgaan, hoe zij zich 
gedragen, ruzie maken en problemen oplossen 
is een voorbeeld voor kinderen hoe mensen zich 
horen te gedragen. 

2. Je hoeft niet alles te weten. Natuurlijk is het niet erg 
als je ergens geen antwoord op weet. Vertel je kind 
dat je het antwoord op zult zoeken en kom er later 
op terug. 

3. Gebruik bijvoorbeeld een krantenbericht of een tv-
programma als aanleiding voor een gesprek. Ik lees 
hier net dat… Wat vind jij daarvan? 

4. Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft 
aan te kijken. Voor kinderen is het gemakkelijker 
om over een gevoelig onderwerp te praten als ze 
jou niet direct hoeven aan te kijken. Je kunt bijvoor-
beeld een gesprek beginnen tijdens de afwas, het 
autowassen of in de auto. 

5. Gebruik boeken, brochures en plaatjes. Je kunt 
boeken, brochures en plaatjes gebruiken ter onder-
steuning van je verhaal.

6. Moedig je kinderen aan een eigen mening te vor-
men. Als kinderen vragen naar jouw mening, vertel 
die dan, maar leg ook uit dat andere mensen een 
andere mening kunnen hebben. 

7. Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een 
beetje zelfstandigheid en privacy. Maak er bijvoor-

http://www.weekvandelentekriebels.nl
http://www.weekvandelentekriebels.nl


beeld geen probleem van als je kind vindt dat je eerst 
moet kloppen voordat je zijn kamer binnenkomt. 

8. Gebruik humor. Bij het praten over relaties en sek-
sualiteit mag je best een beetje humor gebruiken. 
Humor kan een eventuele spanning doen afnemen. 

9. Probeer op de hoogte te blijven van waar je kind 
naar kijkt op tv en internet. Je kunt hiernaar vragen 
en af en toe eens meekijken. Stel je kind vragen 
over wat het ziet en keur niet alles af. 

10. Laat merken dat je om je kind geeft. Zeg of laat 
regelmatig merken dat je van je kind houdt.

Telefonisch spreekuur CJG
De data voor de spreekuren van het CJG zijn gewijzigd 
van donderdagochtend naar woensdagochtend van 
08.30 tot 09.30 uur. Onze nieuwe contactpersoon is 
Nynke de Boer.

Het spreekuur zal op de volgende dagen plaatsvinden:

 woensdag 24 maart
 woensdag 21 april
 woensdag 26 mei
 woensdag 30 juni

Mocht u gebruik willen maken van dit spreekuur dan 
kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren). 
Nynke zal tijdens dit spreekuur contact met u opnemen 
om uw vragen te beantwoorden.

Welkom!
In de klas van juf Tilly/Roos
Sue

In de klas van juf Karin/Roos
Shay

We wensen jullie veel plezier bij ons op school

Agenda
Maart
15 t/m 19 Week van de Lentekriebels
15 toetsweek 2
22 toetsweek 3
24 grote reken dag (verplaatst)
24 studiemiddag team
25 Basis in Beeld 
24 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
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
12 grote reken dag
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
31 toetsweek 3
31 t/m 3 juni avondvierdaagse (afgelast)

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 maart. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 19 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

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

