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Afgelopen maandag gingen de poorten en deuren na 8 
weken onderwijs op afstand open voor de eerste groep 
kinderen. Het was fantastisch om te zien hoe rustig en 
goed het brengen in de ochtend verliep. Door de sprei-
ding was het niet echt druk bij de poorten, de kinderen 
vonden hun leerkracht snel en de iedereen hield zich 
aan de 1,5m afstand bij de ingangen. Ook bij het naar 
huis gaan verliep het naar wens. Fijn en daarvoor onze 
dank.

Onze aanwezigheid bij de in-
gangen was prettig, enerzijds 
om nog wat onduidelijkheid 
weg te nemen ‘welke ingang 
was het ook al weer’ of ‘waar 
is de juf’ maar zeker ook om 
het weerzien en om even van 
gedachten wisselen. Na zo’n 
lange tijd heeft dat ook voor 
ons veel waarde.

Bij binnenkomst is het handen wassen de eerste han-
deling die kinderen verrichten om daarna met elkaar 
in gesprek te gaan en dan snel aan de slag. Vooral het 

samenwerken en samen een 
werkje doen is voor veel 
kinderen enorm belangrijk, 
ze hebben dat en elkaar 
gemist. Een rondje door de 
groepen lopend merk je hoe 
snel kinderen zijn gewend en 
de draad oppakken alsof ze 
niet zijn weg geweest. Wel 
blijft het gek om op het eind 
van de dag met ‘werk onder de arm’ naar huis te gaan 
en twee dagen later pas weer terug te komen. Het blijft 
nog even een rare tijd, maar de kop is er af op weg naar 
een nieuw ritme.

De kinderen zijn al gewend afstand te houden, we 
merken dat ook in de groepen. Evenals het regelmatig 
de handen wassen en de tafel schoon maken. We 
maken bij de één op één lesjes gebruik van een les- 
schermpje, deze is handzaam en kan in de ronde 
worden meegenomen. Het went snel en toch is het ook 
wel weer lastig. We proberen op 1,5m dichtbij te zijn en 
troosten, vooral de jonge kinderen, als dat nodig is. 
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We zijn weer begonnen...







We zijn blij dat deze eerste week zo goed is verlopen 
en dat we met bijna alle kinderen in levende lijve heb-
ben kunnen werken. Voor diegenen die nog ziek zijn, 
van harte beterschap en voor iedereen blijf gezond. 
En we blijven benadrukken, heeft uw kind gezond-
heidsklachten houd uw kind thuis. Heeft een van uw 
gezinsleden klachten volg de richtlijnen.

Nieuwe samenwerkings- 
partner kinderopvang en BSO
Op 30 april, midden in de meivakantie, hebben we 
afscheid genomen van de Montessori Kinderopvang. 
Met deze organisatie hebben we vanaf 2014 de kin-
deropvang en BSO in ons gebouw georganiseerd en 
samen gewerkt aan ons Montessori Kind Centrum. 
Eind 2019 hebben we besloten afscheid te nemen van 
elkaar en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
samenwerkingspartner. Per 1 mei is Dreamzzz Montes-
sori Kinderopvang gestart. Chantal Hartvelt heeft met 
haar team in de afgelopen weken veel werk verzet om 
de ruimten binnen en buiten in te richten. Ook heeft zij 
in de tussentijd de noodopvang i.v.m. de coronacrisis 
voortgezet.

We hebben al veel overleg gehad over de samen-
werking en plannen gemaakt voor de nabije toekomst. 
Helaas heeft de kennismakingsavond in maart i.v.m. het 
coronavirus niet kunnen plaatsvinden en heeft u niet 

nader kennis kunnen maken met Dreamzzz. Zodra  
de ontwikkelingen het toelaten zal er nadere kennis-
making worden gepland. Mocht u meer willen weten  
of nog vragen hebben neem dan contact op met  
Chantal Hartvelt info@dreamzzzkinderopvang.nl of  
kijk op de website.

We wensen Chantal en haar team een goede start, heel 
veel succes en op naar een goede samenwerking in ons 
Montessori Kind Centrum van 0 tot 12 jaar.

Uit de onderbouw
Wij vinden het erg leuk om de kinderen nu weer ‘in 
het echt’ in de klas te zien! Natuurlijk is het voor de 
kinderen ook fijn om de klasgenootjes weer te zien en 
fijn samen te kunnen spelen en werken. 

Gouden weken
Na de meivakantie zijn wij begon-
nen met de gouden weken. In deze 
twee weken geven wij aandacht 
aan de (aangepaste) regels in de 
klas en aan het samenwerken, 
bijvoorbeeld door middel van het 
spelen van een groepsspel. Nu we 
elkaar zo’n lange tijd niet gezien 
hebben is het belangrijk dat we 
werken aan een prettige sfeer in de 
klas! Na de gouden weken starten 
wij met het thema: Ridders en kastelen. Wellicht is 
het leuk om thuis alvast dingen te verzamelen over dit 
thema. Dit mag u kind dan ook meenemen voor op de 
aandachtstafel in de klas. 

Lilian vervangt Mirjam
Omdat onze onderwijsassistent Mirjam nu verlof heeft 
wordt zij vervangen door Lilian. Zij is werkzaam op dins-
dag en woensdag. Wij wensen Lilian een fijne tijd toe 
bij ons op school! 

mailto:info%40dreamzzzkinderopvang.nl?subject=
https://www.dreamzzzkinderopvang.nl/locaties/veenendaal/


Uit de middenbouw
Weer op school
Afgelopen maandag zijn de leerlingen weer begonnen  
op school. Een beetje onwennig. De klas vaak anders  
ingericht. Maar de helft van de groep op school. Loop-
routes, andere in- en uitgangen. En natuurlijk handen 
wassen, handen wassen, handen wassen! Alles is an-
ders en tegelijk ook weer heel vertrouwd om op school 
te zijn. Het warme vakantieweer is over. Het voelt weer  
als maart, maar de zon schijnt evenzo goed om te vie-
ren dat de scholen weer open zijn. De verschillende 
vlaggetjes en slingers in de school onderstrepen het. 

Geen creatieve middagen meer dit jaar 
In verband met alle Corona-maatregelen blijkt het 
niet meer mogelijk om de creatieve middagen in hun 
oorspronkelijke vorm te laten doorgaan dit jaar. De 
creatieve middagen van 2 en 9 juni vervallen dan ook. 
We zijn nog hard aan het denken over nog een leuk 
alternatief dat we binnen de klas kunnen uitvoeren.

Lezen, lezen, lezen!
Lezen is en blijft heel belangrijk voor kinderen. Het is 
natuurlijk een vaardigheid die geleerd moet worden, 
maar met lezen gaat er een wereld voor hun open. 
Ofwel met verhalen ofwel met informatieboeken. De 
schoolbieb zal in de loop van de komende weken weer 
open gaan. Tot die tijd mag uw kind ook leesboeken van 
thuis meenemen. Gelukkig is sinds afgelopen dinsdag 
ook de Bibliotheek Veenendaal ook weer open. Blijf 
vooral ook thuis lezen op de dagen dat uw kind niet op 
school is. Alleen lezen, voorlezen of samen lezen. Als 
het kan een half uur per dag.

Uit de bovenbouw

Kinderburgemeester Maud
De Gemeente Veenendaal heeft een filmpje gemaakt 
over het opengaan van de scholen vanaf 11 mei 2020. 
Via de link www.youtube.com/watch?v=qT3aRsMRjBg 
is het filmpje te zien waarop Maud haar verhaal vertelt.

Welkom
Welkom in de groep van juf Tilly
Sven

Wij wensen je heel veel plezier bij ons op school! 

Activiteiten
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 ontwikkelin-
gen.

De avondvierdaagse, de creatieve middagen midden-
bouw en de schoolreisjes komen dit schooljaar in ieder 
geval te vervallen. Ook de inloopspreekuren van het 
CJG gaan niet door op school. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen via info@cjgveenendaal.
nl.

In de bovenbouw waren we bezig 
met het thema Ottomanen / kunst. 
In het nieuws zagen we een leuke 
challenge die mooi bij dat thema 
aansloot: de ‘Tussen kunst en 
quarantaine challenge’. Bij deze 
challenge is het de bedoeling een 
bekend kunstwerk na te maken 
met 3 voorwerpen uit huis. In de 
voorbeelden ziet u een paar leuke 
voorbeelden gemaakt door de 
leerlingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=qT3aRsMRjBg 
mailto:info%40cjgveenendaal.nl?subject=
mailto:info%40cjgveenendaal.nl?subject=


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 mei. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 22 mei 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

Agenda
Mei
14 MR vergadering*
16 Schoolkorfbaltoernooi finales (vervallen)
21 Hemelvaartsdag
22 kinderen vrij
27 inloopspreekuur CJG (vervallen) 
 (voor vragen neem contact op met 
 info@cjgveenendaal.nl)
28 Basis in Beeld

Juni
1 2e pinksterdag
2 creatieve middag MB (vervallen)
5 disco groep 8 (aangepast, zie brief BB,   
 d.d.8 mei 2020)
8 t/m 11 avondvierdaagse (vervallen)
9 creatieve middag MB (vervallen)
11 Basis in Beeld 
12 studiedag team
12 kinderen vrij
16 schoolreis OB (vervallen)
17 onderbouw vrij
17 oudervergadering
18 verslag mee
18 groepsindeling mee
18 MR vergadering*
19 open podium MB
23 verslagbespreking 1
24 inloopspreekuur CJG (vervallen) 
 (voor vragen neem contact op met 
 info@cjgveenendaal.nl)
24 bedankjesmiddag
25 Basis in Beeld
25 schoolreis MB (vervallen)

De agenda kunt u ook terugvinden op onze website  
www.aandebasis.nl
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