
Aan de Basis
M O N T E S S O R I  K I N D  C E N T R U M

Basis Beeldin

Laten we beginnen met iedereen nog alle goeds en 
vooral een goede gezondheid toe te wensen voor 2021. 
Hoewel 2021 voor u en voor ons anders is begonnen 
blijft dit gewoon een goed voornemen.

Voor de kerstvakantie hadden we het onderwijs op 
afstand, met de kennis en ervaring van de eerste lock-
down, al vlot opgezet. Datzelfde gold voor de nood- 
opvang samen met Dreamzzz Montessori Kinderop-
vang. 

Toch bleef het een hele vreemde start vorige week 
maandag. Normaal gesproken vliegen de goede wensen 
van collega’s, kinderen en ouders om de oren, nu bleef 
het relatief stil in school en vonden de wensen een weg 
langs de digitale weg. Al met al kunnen we zeggen dat 
de start na de kerst niet eenvoudig, maar toch goed 
was te noemen. Het team heeft er alles aan gedaan om 
een goed werkschema te maken met opdrachten en on-
line groeps- of individuele bijeenkomsten en instructies. 
Hierbij ook de complimenten aan alle ouders/verzor-
gers die samen met de kinderen dagschema’s maken, 
instructies geven, overhoren, stimuleren en de online 
Teams verbinding tot stand brengen. En dat allemaal 

naast het eigen dagelijkse werk wat ook gewoon door 
moet gaan. Dat is echt ongekend. Als team realiseren 
we dit ook en waarderen deze inzet van u allen zeer.

We zijn benieuwd hoe we hier over enkele jaren op 
terugkijken.
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De aanvragen voor noodopvang voor zowel de kinder-
opvang, BSO als school zijn ten opzichte van de eerste 
lockdown erg gestegen. Enerzijds hadden we er al wel 
een beetje rekening mee gehouden, anderzijds heeft 
het ons ook voor keuzes gesteld. Afgelopen week zijn 
we opgeschaald naar drie groepen en vangen we in- 
middels gemiddeld zo’n 45 kinderen per dag op. We 
doen dit met de onderwijsassistenten en de leer-
krachten zonder eigen groep. Vanaf deze week werkt 
ook elke groepsleerkracht een halve dag in de nood- 
opvang. 

In de noodopvang zorgen we dat, net als bij u thuis, 
de kinderen tijdig inbellen met de leerkracht, helpen 
de kinderen met het werk en als het lukt wordt er een 
instructie gegeven. 

We zien wel dat we met het aantal kinderen een grens 
bereiken. Mocht de vraag naar noodopvang vergroten, 
zal het voor de groepsleerkracht onmogelijk worden om 
goed onderwijs op afstand te verzorgen en daarnaast 
meerdere dagdelen in de noodopvang te werken. We 
doen dan ook een dringend beroep om alleen wanneer 
het echt noodzakelijk is een aanvraag te doen voor 
noodopvang voor max 1, 2 of 3 dagen. We hopen dan 
ook dat het veilig genoeg is om op 25 januari de deuren 
weer te open. Dat geeft veel lucht aan u, aan ons en 
voor de kinderen zou dat geweldig zijn.

Uit de onderbouw
Allereerst willen wij iedereen een heel gezond en geluk-
kig nieuwjaar wensen!! En we hopen dat er snel weer 
normalere tijden aan zullen breken.

Na de vakantie moesten we er allemaal weer even 
in komen. Op school is het heel stil, een leeg school-
plein, lege klassen waarin onze enthousiaste kleuters 
ontbreken. Dit is een beeld waaraan we nooit zullen 
wennen….

De huidige tijd vraagt om online onderwijs. En we zijn 
heel blij en trots om te zien hoe de kinderen, maar 
ook hun ouders alles oppakken. De kinderen zitten 
keurig op tijd klaar voor een lesje. Soms is het nog 
even zoeken naar de microfoon en het geluid, maar dit 
gaat steeds makkelijker. Soms blijft er na een lesje nog 
weleens een microfoon aanstaan wat tot grappige mo-
menten kan leiden. Dus kijk allemaal even of de digitale 
lesjes na afloop ook helemaal goed worden afgesloten. 

We krijgen ook al regelmatig gemaakte opdrachten via 
Teams weer ingeleverd. En gelukkig kunnen we ook 
met elkaar chatten via Teams. Zo kunnen we toch een 
beetje contact met elkaar houden. Het is ook leuk om 

te zien dat de kinderen steeds meer van zichzelf durven 
te laten zien vanachter het beeldscherm. De meeste 
activiteiten worden opgestart en afgesloten met even 
gezamenlijk naar elkaar zwaaien.

Naast de opdrachten die de kinderen via Teams krij-
gen, zien we dat er thuis ook veel gepuzzeld, gebouwd, 
geknutseld en voorgelezen wordt. We zijn blij om te 
zien dat de kinderen en hun ouders steeds meer hun 
draai vinden in het thuisonderwijs. Complimenten zijn 
zeker op hun plaats voor de kinderen en hun ouders! 
Langs deze weg willen wij iedereen nogmaals veel  
succes wensen voor de komende periode. Samen met  
u en de kinderen proberen wij deze bizarre tijd goed 
door te komen!!

Uit de middenbouw
Thuiswerken - Hoe doe je dat ook alweer?
Vakantie met lekker lang luieren is inmiddels weer voor-
bij. Aan de slag, maar even heel anders dan normaal in 
januari. Je kunt niet naar school en je vader of moeder 



is ineens meester of juf. Dat is voor iedereen wel weer 
even wennen. Hieronder wat tips :

 Sta elke dag op tijd op.

 Maak een planning, zoals je dat ook op school doet. 
Je vader of moeder kan je daar goed bij helpen.

 Doe iets leuks tussendoor: maak iets moois, iets 
origineels of iets creatiefs. We willen het graag zien 
en misschien zetten we het wel in de Basis in Beeld 
van de volgende keer.

 Beweeg ook lekker in je pauzes. Is het droog, ga  
lekker naar buiten! In de regen kan dat trouwens 
ook heerlijk zijn.

 Leer jezelf iets nieuws: Wisten jullie dat een leerling 
van de bovenbouw zichzelf bij de vorige lockdown 
heeft leren pianospelen online en dat een leerling 
uit groep 3 toen heeft leren schaken? Dus pak de 
uitdaging aan!

Thuiswerken - Samen met de klas
Om zoveel mogelijk contact met elkaar te houden heb-
ben we deze periode het “samen met de klas moment” 
ingericht. Deze week hebben we elke dag met alle kin-
deren van de groep een halfuurtje gezamenlijk contact 
gehad. En ook al betekende het dat er op woensdag- en 
vrijdagmiddag voor kinderen geen school was, bleek 
het animo groot. Dat moment kan op verschillende 

manieren ingevuld worden. Er was bijvoorbeeld een 
moppen halfuurtje, voorlezen door de leerkracht, 
vertellen over wat je bijgeleerd hebt bij het klokkijken, 
hoe je dag was, een flitsdicteetje en nog veel meer. 
Een moment waar kinderen soms even vertellen dat ze 
de juf zo missen, een moment waar ouders ook even 
meekijken en soms meehelpen. Kortom, het is een  
moment dat we met zijn allen niet willen missen.

Thuiswerken - Het chatten onderling
We weten van de vorige lockdown dat leerlingen elkaar 
erg missen. Ze zien elkaar niet meer elke dag en het 
spelen en kletsen vervalt. Leerlingen maken daarom 
graag gebruik van de chatfunctie in Teams. Dat is op 
zich prima. Belangrijk is dat de chat gezellig blijft voor 
iedereen. Teksten zwart-op-wit komen toch vaak harder 
over dan een gesproken grapje op school. Bespreek dit 
ook met uw kind en kijk af en toe mee met de chat-
gesprekken van uw kind. Ziet u iets geks, meld het dan 
bij de leerkracht van uw kind. Wij als leerkrachten zien 
het zeker als een leermoment voor uw kind en zullen 
dat ook bespreken/ besproken hebben in het dagelijkse 
gesprek met de klas.



Uit de bovenbouw
Kosmisch onderwijs
Wat hadden we een leuk plan gemaakt voor het nieuwe 
komische thema Azië. En toen moesten we weer thuis 
werken. Dus digitaal op reis dan maar naar het grootste 
werelddeel. 

Samen met de kinderen hebben we kleine online 
kosmische lesjes over het thema Azië. En de kinderen 
gaan daarna met opdrachten aan de slag op Teams. 
De eerste week na de vakantie hebben ze gewerkt aan 
een folder voor een bezienswaardigheid. We hebben 
al mooie folders voorbij zien komen. Of wat dacht je 
van een leestekst over de Chinese Nachtegaal? Of een 
tekst over hoe je sushi moet maken? Ook hier gaan de 
kinderen creatief mee aan de slag. 

Komende periode zullen de kinderen nog meer leren 
over Azië. Wat dacht u bijvoorbeeld van de eet-
gewoontes in Vietnam? Best interessant om te weten. 
Of weet je wat er gebeurt als je een stukje kogelvis eet 
die niet op de juiste manier is gesneden? Binnenkort 
weten de kinderen het antwoord. 

Uit de Kangoeroegroep
Net als vorig jaar kunnen alle plannen voor nieuwe 
projecten weer even de ijskast in. Maar de Kangoeroe-
groep gaat gewoon door. Deze keer aan de hand van 
Pluswerk wereldoriëntatie met Kangoeroegroep 4-5 
en Kangoeroegroep 7-8 aan filosofie en wiskunde. 
Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend, maar gelden ook 
gewoon als schoolwerk. Elke week hebben leerlingen 
normaalgesproken 1,5 uur Kangoeroegroep. Nu hebben 
we 20-30 minuten inbelmoment. Deze staan al in de 
Teams agenda van de leerlingen gepland. Daarnaast 
zouden ze dus nog 1 uur kunnen werken aan de op-
drachten die ze steeds krijgen. Heeft uw kind nog meer 
extra opdrachten nodig? Overleg dit dan eerst met de 
groepsleerkracht.

Digitale open dagen
Aeres VMBO Ede
De open dag bestaat uit een opgenomen video waarin 
de bezoekers worden meegenomen in een rondleiding 
door de school. Het is een dynamische video, waarin 
alle vakken en onderwerpen aan bod komen. 

De video wordt vrijdag 22 januari online gezet. Verder 
is er vrijdag 22 januari tussen 19.00 en 20.00 uur voor 
kinderen en ouders de gelegenheid om online vragen te 

stellen aan docenten en leerlingen. Hoe dat in zijn werk 
gaat, wordt aangegeven aan het einde van de open-
dag-video. Zie voor de video: www.aeresvmbo-ede.nl 

CLV
De Open lessen die we met groep 8 zouden bezoeken 
zijn afgelast. Zij houden een digitaal open huis, wat te 
vinden is op: www.kijkenbijhetclv.nl

Extra ondersteuning spelling
Na de eerste lange lockdown van maart zijn we nu 
opnieuw beland in een nieuwe en hopelijk korte lock-
down. Om kinderen te kunnen ondersteunen, heeft de 
regering extra subsidie gegeven aan scholen. Dit school-
jaar hebben wij Dominique de Vos ingehuurd van de 
extra subsidie die wij hebben ontvangen. Dominique is 
zelfstandige en heeft veel ervaring met, zowel lesgeven 
als het remediëren van spellingsproblemen. Op dinsdag 
en donderdag is zij op school om kinderen te onder-
steunen op het gebied van spelling. De ouders van de 
kinderen die deze ondersteuning krijgen, zijn eerder al 
geïnformeerd. 

De ondersteuning loopt al vanaf de herfstvakantie 
en zal tot en met het einde van dit schooljaar zijn. 
Dominique is gestart met een afname van een dictee 
om te kijken welke spelling categorieën de kinderen 
nog niet beheersen. Hier zal systematisch aan gewerkt 
worden en het kind krijgt ook een verwerkingsopdracht 
mee om in de klas te maken. Tijdens de lockdown is 
deze begeleiding even stilgezet, maar zodra de scholen 
weer starten wordt de begeleiding weer hervat. 

Ontwikkeling van het kind
We krijgen wel eens vragen van ouders over de ontwik-
keling van hun kind en wat nu eigenlijk normaal is of 
niet en wat zij dan als ouders het beste kunnen doen. 
Voor deze en andere opvoedingsvragen hebben we een 

http://www.aeresvmbo-ede.nl
http://www.kijkenbijhetclv.nl


maandelijks spreekuur van het CJG op school opgezet. 
Op dit moment vindt dit telefonisch plaats (u kunt 
zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht, dan neemt 
het CJG zelf telefonisch contact met u op). Fijn om te 
merken dat ouders ook deze tijdelijke vorm weten te 
vinden. Het is fijn als u vragen, dit kunnen grotere of 
kleine vragen zijn, heeft over de opvoeding van uw kind 
dat u dan ergens terecht kunt.

We vonden ook een mooie flyer van een ander jeugd-
team in Nederland over de ontwikkeling van kinderen. 
Wat zie je aan kinderen op een bepaalde leeftijd, wat 
betekent dit voor u als ouder in de opvoeding, en wat 
zijn aandachtspunten voor een bepaalde periode? We 
hopen dat u deze flyer ook leuk vindt om te lezen!

Welkom!
In de klas van juf Tilly & Roos
Nathalie

In de klas van juf Karin & Roos
Jennifer

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.

Verslagen en toets periode
Wij willen u verder informeren rondom het verslagen 
van uw kind en de periode van toetsen (Cito-lvs-toets-
en).

U krijgt het verslag van uw kind op donderdag 4 febru-
ari. De verslagavonden van donderdag 11 en dinsdag 
16 februari zullen ook doorgaan. Afhankelijk van de 
Coronamaatregelen gaan we bekijken of deze het beste 
‘in het echt’ of online kunnen plaatsvinden. 

De Cito-lvs-toetsen zullen ook worden afgenomen, 
maar niet direct als de kinderen weer starten op school. 
Eerst zullen er twee ‘gewone’ lesweken zijn, alvorens te 
starten met de Cito-lvs-toetsen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnfor-
meerd, maar mocht u nog vragen hebben, kunt u uiter-
aard altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.

Telefonisch spreekuur CJG
Op donderdag 28 januari 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.

Reminder Ouderpanel
Tijdens het ouderpanel worden diverse onderwerpen 
die op en rondom school spelen besproken met de 
directeur-bestuurder (René Derksen) en een aantal 
ouders. Wat horen en ervaren ouders en waar lopen ze 
tegen aan? 

Het eerstvolgende ouderpanel is op vrijdagmiddag  
22 januari a.s. van 14.00 tot 15.00 uur. Gezien de 
huidige maatregelen, wordt de bijeenkomst online 
gehouden.

Bent u nieuwsgiering en heeft u interesse om hieraan 
deel te nemen? Stuur een mailtje aan administratie@
aandebasis.nl.

Studiedag team (kinderen vrij)
Maandag 1 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. een  
studiedag van het team.

Januari
21 MR
22 leerlinpanel (online)
22 ouderpanel (online)
28 Basis in Beeld
28 inloopspreekuur CJG (telefonisch)

Februari
1 studiedag team
1 kinderen vrij
2 creatieve middag MB
4 verslag mee
8 toetsweek (onder voorbehoud)
9 creatieve middag MB
11 Basis in Beeld 
11 verslagbespreking 1
12 open podium BB
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15 toetsweek (onder voorbehoud)
16 verslagbespreking 2
17 studiemiddag team
18 inloopspreekuur CJG (telefonisch)
19 open podium OB
22 t/m 26 voorjaarsvakantie

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

Lorenzo 
Kelsey

Ihab

Jelle
Hamza

Abdelbassite
Charlotte

David

Eefje
Mae

Sabine

-

Nicolas
Mikko

Mika
Janneke

Lieke
Adam

Meester 
Daniël

Mikaël
Eaden

Mila

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  
28 januari. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 22 januari 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

Juf Edith
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