
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

Op woensdag 12 mei hadden wij in de onderbouw de 
start van onze rekenweek. Waar er in de andere bou-
wen een grote rekendag was, hebben wij in de onder-
bouw dus gekozen voor een rekenweek. Dit hebben wij 
gedaan, omdat er veel leuke activiteiten te doen waren 
met de kleuters. En door de activiteiten te verspreiden 
over de week konden we er nog wat meer aandacht 
aan besteden. Het thema was net als in de andere bou-
wen “op reis”. We zijn gestart met een ritje in de bus op 
reis naar onze eerste bestemming. In de klas zaten we 
met z’n allen in een busopstelling. Natuurlijk wilden de 
kinderen ook graag even het liedje over “de wielen van 
de bus” zingen.

De eerste leervraag voor de kinderen was hoe we toch 
al die spullen als een opblaasbal, een strandlaken en 
een paraplu mee konden nemen in een kleine rug-
zak. Het was mooi om te zien welke oplossingen de 
kinderen allemaal bedachten. Onze eerste stop met 
de bus was in Italië. We gingen bekijken hoe we alle 
ingrediënten voor de 2 halve pizza’s eerlijk konden 
verdelen. Hoe kun je een schijf ananas eerlijk ver-

delen over 2 halve pizzadelen? Op een speelse manier 
kwamen de kinderen zo al in aanraking met breuken. 
Andere activiteiten die aan bod kwamen waren hoeveel 
verschillende vlaggen je kunt maken als je de strepen 
van de Nederlandse vlag in andere volgordes plakt. 
Verder gingen we in België frietzakken vouwen en ook 
werd er nog Engelse drop gemaakt. 
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Uit de onderbouw



Bijen
Daarnaast zijn we in de klas aan het werk over de bij. 
De kinderen hebben veel geleerd over de bij en natuur-
lijk hebben ze ook even honing geproefd. Tilly, die zelf 
ook imker is, heeft ons op school veel dingen laten zien 
die met het houden van bijen te maken hebben. Zij kon 
ons echt alles vertellen over de bloemetjes en de bij-
tjes. Wist u bijvoorbeeld dat bijen door middel van een 
dansje laten zien waar er nectar te vinden is? Kortom, 
het was een leuk onderwerp voor de kinderen om over 
te werken. De komende tijd werken we ook nog over 
andere insecten zoals bijvoorbeeld de vlinder. 

Uit de middenbouw
Alternatieve Koningsspelen 
Vrijdag voor de meivakantie konden helaas de Konings-
spelen niet groots doorgaan zoals we van voorgaande 
jaren gewend zijn. Maar om toch in de sfeer van 
Koningsdag te komen stonden er buiten op het plein 
spelletjes klaar om in de pauze te spelen. De kinderen 
hebben genoten van spelletjes zoals: zaklopen, spijker-
poepen en knikkeren. Daarbij waren er veel kinderen 
in toepasselijke oranje outfit verkleed. Hopelijk kunnen 
we volgend jaar weer langer genieten van de Konings-
spelen. 

Grote rekendag 2021 
Nadat de kinderen genoten hebben van 2 weken mei-
vakantie stond woensdag 12 mei in het teken van de 
grote rekendag. De kinderen hebben deze dag allerlei 
activiteiten gedaan met betrekking tot rekenen. Het 
ging over het verhaal: De wonderbaarlijke rekenreis 
van Ieke en Pol. Zij maakten een treinreis waarbij zij 
allemaal avonturen beleefden. Daarbij moesten de kin-
deren o.a. sommen bedenken, een sudoku oplossen en 
het winkelspel spelen. De kinderen hebben enthousiast 
samengewerkt aan alle opdrachten. Kortom het was 
een geslaagde ochtend!

Uit de Kangoeroegroep
W4Kangoeroewedstrijd
Het is alweer enige tijd geleden, maar dinsdag 23 maart 
heeft de Kangoeroegroep meegedaan aan de Wereld 
Wijde Wiskunde Wedstrijd, W4kangoeroe. Het is een 
wedstrijd die ook echt wereldwijd wordt gehouden. 
Normaalgesproken op één dag, maar in verband met 
Corona mocht het nu ook op andere dagen. Dus op die 
bewuste dinsdag was het opeens heel stil in de Kan-
goeroegroep. Als je goed luisterde kon je de hersenen 
horen kraken. Iedereen deed enorm zijn best op de 
ingewikkelde en uitdagende redactiesommen. Vlak 
voor de meivakantie kwamen de 1e uitslagen binnen: 
Mohammed en Jens hadden de hoogste score in de 
middenbouw met 60 punten. Roxy is topscorer van de 
school met 90 punten. Of dit voldoende is om binnen 
Nederland in de prijzen te vallen, horen we nog.

Piet Hellemans in het zonnetje
Tijdens de lockdown werkten de leerlingen uit groepen 
4/5 aan de vraag of nou juist een guanovleermuis of 
een cheetah het snelste zoogdier was. Internet bood 
geen duidelijkheid, maar Piet Hellemans (dierenarts en 
presentator Dierengeluk SBS6) hielp ons uit de brand. 
De guanovleermuis is het snelste zoogdier in de lucht 
en de cheetah juist op het land. Dank je wel Piet!

Vroege vogels
Een aantal leerlingen van groep 2 heeft zich de afgelo-
pen weken bezig gehouden met vogels in de lente. We 
hebben samen vogels gekeken op het schoolplein en 
vogelgeluiden opgenomen om te kijken of we erachter 
kwamen welke vogels er zijn. We maakten daarbij ge-
bruik van apps als Birdnet en de tuinvogelgids. Doodstil 
hielden de kleuters de vogels in de gaten. We hebben 
een aantal vogels die volgens de vogelbescherming 
op het schoolplein moeten voorkomen kunnen zien, 
waaronder de merel, Turkse tortel, houtduif, kauw, 
koolmees, pimpelmees en zelfs de tjiftjaf. Zelf ook 
weten welke vogels bij u in de buurt leven, gebruik dan 
de volgende link Mijn vogeltuin | Vogelbescherming.  

mailto:https://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin?subject=


De Vogelbescherming biedt in het voorjaar met web-
cams zicht op verschillende broedvogels via Beleef de 
lente. 4 leerlingen hielden de koolmees in de gaten 
en bouwen een eigen koolmeesnest, 2 leerlingen de 
steenuil en verzonnen een speciale muizenval om deze 
vogel te helpen en 4 leerlingen de ooievaar. Zij bouwen 
een ooievaarsnest op hoogte na.

Kangoeroegroep 4/5 en 6
De leerlingen verdiepen zich in deze periode in water-
besparing om zelf het huis van de toekomst te ontwer-
pen waarin zoveel mogelijk water wordt bespaard, 
gescheiden of hergebruikt. De opdracht komt van OO 
Techniek, een site die uitdagende ontwerpopdrachten 
bedenkt voor basisscholen. Ter inspiratie vullen we dit 
aan met filmpjes van Schooltv en het lespakket van 
Waterspaarders. Een compleet pakket met informa-
tie. Het is echt nog geen eenvoudige opdracht. Om te 
weten of we water echt zelf kunnen zuiveren heb-
ben we de proef op de som gedaan met een trechter, 
koffiefilter, steentjes, zand, watjes, een plastic buisje, 
een opvangbakje en heel vies water. Het vieze water 
blijkt inderdaad schoner te worden. Sterker nog, hoe 
vaker het water door het filter gaat, hoe schoner het 
wordt. Het wordt geen drinkwater, maar in het huis van 
de toekomst wel bruikbaar als doorspoelwater voor de 
WC. Er staat nog een proef over om te kijken of zout 
water bruikbaar is om je handen te wassen. 

Kangoeroegroep 7/8
De leerlingen van deze groep hebben in het kader van 
de Bright ideas Challenge hun focus gelegd op het 

bedenken van creatieve oplossingen die de wereld van 
2050 energie zuiniger kunnen maken. De oplossingen 
moeten liggen op het vlak van wonen, transport of 
productie. Qua wonen werkt 1 leerling het idee uit 
van wonen onder de zeespiegel. Op het gebied van 
transport probeert 1 groepje een personenvoertuig te 
ontwikkelen op basis van magnetisme. Het groepje dat 
aan productie werkt, is bezig om een idee uit te werken 
om ons geld te vervangen met verschillende zaden als 
betaalmiddel. Nog een hele klus. Het lespakket bevatte 
ook het zelf maken van een tekenmachientje. Volgens 
sommige leerlingen het leukste dat ze ooit in de  
Kangoeroegroep hadden gedaan.

Uit de bovenbouw
Grote rekendag
Het thema van de Grote Rekendag was: De grote re-
kenreis. In de bovenbouw namen de kinderen deel aan 
een rekenspeurtocht, die Emile had uitgezet voor zijn 
vriendin Camilla. Er moest worden uitgezocht in welk 
land, in welke plaats en in wiens kasteel Emile zich had 
verstopt.

Kluizen kraken, reisinformatie lezen, rekenen met 
tijdszones, het lezen van een busroute, omrekenen van 
buitenlandse valuta, rekenen met afstand en tijd en 
met de schaal van een plattegrond…allerlei rekenvaar-
digheden waren er nodig om de puzzels op te lossen. 
Maar het is gelukt en Emile werd uiteindelijk gevonden 
in het kasteel van Dracula in Roemenië. 

School & Sport
Via het programma School & Sport kunnen kinderen  
tijdens de gymles kennismaken met verschillend 
sporten. Vanaf vrijdag 21 mei krijgen de kinderen uit  
de bovenbouw drie keer een les judo.

Afscheid groep 8
In andere jaren was groep 8 al volop de eindmusical 
aan het oefenen. Maar door COVID-19 en de bijbe-
horende maatregelen werd dit steeds uitgesteld. We 
hadden gehoopt op een versoepeling na de meivakan-
tie, helaas is dat er onvoldoende van gekomen. Het 
repeteren voor de musical, met het spel, de dansjes en 
liedjes vraagt veel tijd. Omdat er op korte termijn geen 
(verdere) versoepelingen komen, waardoor met de 
kinderen een goede musical op het podium gezet kan 
worden, is het besluit genomen de musical niet door te 
laten gaan en Plan B in werking te zetten: de kinderen 
gaan een speelfilm maken!



De titel van de film luidt: 
Strafkamp 8. De kinderen 
zijn druk aan het oefe-
nen, want op 3 juni zijn 
de filmopnamen al! De 
filmpremière vindt plaats 
op donderdag 15 juli.

Op vrijdag 16 juli is groep 
8 vrij!

Kosmisch thema
De bovenbouw start met het kosmisch thema Neder-
land. We gaan het hebben over de geschiedenis van 
Nederland, de inpoldering, de watersnoodramp van 
1953 en de Deltawerken, de eerste televisie, de haven 
van Rotterdam. 

Voor dit thema maken de kinderen ook een werk-
stuk met een Nederlands onderwerp: drop, molens, 
klompen, kaas, Amsterdam, Madurodam…. Over dit 
werkstuk houden de kinderen een presentatie in de 
klas, zodat we over veel verschillende onderwerpen van 
elkaar kunnen leren. 

Algemene informatie
Intussen zijn we alweer in de maand mei beland. Het 
groen op het schoolplein heeft een groeispurt gemaakt, 
Annelies heeft met kinderen de pluktuin gespit en voor-
zien van nieuw bloemenzaad, het invalidetoilet in het 
hoofdgebouw is gerenoveerd en de voorbereidingen 
voor de afsluiting van het schooljaar zijn in volle gang. 
Maar ook de voorbereidingen voor het nieuwe school-
jaar. Graag willen we met u kort stilstaan bij enkele 
onderwerpen.

Corona maatregelen
In de afgelopen maanden hebben we gelukkig nauwe-
lijks hinder ondervonden van een besmetting in school. 
Dit is bij één groep voorgevallen dat ook resulteerde 

in quarantaine van de gehele groep. De genomen 
maatregelen, het eraan houden en vooral de alertheid 
van ouders hebben hieraan een belangrijke bijdrage 
geleverd. We zijn daar blij mee, zeker omdat het voor u, 
de kinderen en voor ons een zekere rust heeft gegeven. 

In de laatste weken zien we dat mondjesmaat weer  
oudergesprekken op school worden gevoerd, soms is 
dat ook veel beter en doen we dat ook. Wel blijft digi-
taal of de telefoon vooralsnog de regel. We zien in den 
lande dat er steeds meer mogelijk wordt, we volgen dit 
ook en passen onze maatregelen aan wanneer dit kan. 

Formatie en personele bezetting groepen
In deze periode wordt normaal gesproken de personele 
bezetting van de groepen bekend gemaakt. We doen 
dat altijd tijdens de oudervergadering in mei. Op dit 
moment zijn we nog niet zover. We verwachten hier 
half juni meer duidelijkheid over te hebben en zullen u 
dan ook informeren.  

Afwezigen
Momenteel hebben we nog steeds te kampen met 
afwezige medewerkers. Dat betekent dat vervanging 
 een uitdaging blijft. Zoals we al eerder berichtte is 
de vervangerspool nagenoeg leeg en zijn vervangers 
mondjesmaat beschikbaar. Dat betekent dat we het 
vaak intern proberen op te vangen. In het algemeen 
lukt dat goed, maar dit blijft iedere keer spannend. De 
kans dat we toch moeten besluiten een groep thuis te 
laten blijft aanwezig. We zullen u dat dan ook zo tijdig 
mogelijk laten weten.

We wensen Roos (pakt voorzichtig de re-integratie weer 
op), Babbel (re-integratie verloopt goed)  en Edith veel 
beterschap en een goed herstel.

Oudervergadering
De oudervergadering van 19 mei hebben we laten 
vervallen, we willen deze avond nu plannen in juni. 
We hopen dat we de avond dan weer deels live mogen 
organiseren, waaraan u, net als vorig jaar, ook digitaal 
kunt deelnemen. Onderwerpen die aan bod zullen 
komen zijn: personele bezetting groepen, jaarrekening 
2020, onderwijskundige plannen en het Nationaal Plan 
Onderwijs

Thema oudervergadering
Eind vorig jaar zijn we met het team gestart met de 
ontwikkeling van het KindWerkDossier. U heeft hierover 
in de Basis in Beeld regelmatig iets kunnen lezen. De 
bedoeling is om dit ook als thema voor de ouderverga-
dering te gebruiken en met het team in gesprek te 
gaan over deze ontwikkeling. Op dit moment is het nog 
onduidelijk of dat in juni gaat lukken. We kiezen er dan 



voor een aparte thema-avond te organiseren rondom 
dit thema in het nieuwe schooljaar. 

Verkeer rond de scholen
Voor de meivakantie is er door de politie en de BOA’s 
regelmatig gecontroleerd op de verkeersbewegingen en 
overtredingen. Op dit moment hebben we nog niet de 
gehele terugkoppeling gehad, wel hebben we begrepen 
dat het in z’n algemeenheid goed is verlopen. 

Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
In de afgelopen weken is in de media uitgebreid 
aandacht besteed aan het NPO. Elk schoolbestuur 
ontvang minimaal €700,- per leerling in de schooljaren 
2021-2022 en 2022-2023. Dit geld is bedoeld om de 
eventuele vertragingen die kinderen hebben opgelopen 
gedurende het afgelopen jaar te herstellen. Besturen 
gaan hier met de scholen plannen voor schrijven en 
kunnen putten uit de mogelijkheden die het ministerie 
heeft neergelegd in de zogenoemde menukaart. De 
gelden kunnen worden ingezet op de leerstof, maar ook 
op bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor het eind van het jaar zal er een plan moeten lig- 
gen voor de komende twee jaar, dit plan werken we 
momenteel uit. We doen dit samen met het team, 
waarbij de MR en het bestuur ook betrokken zijn.  
Tijdens de oudervergadering in juni kunnen we er  
alvast meer over vertellen.

Vragenlijst leerlingen (WMK)
We hebben al eerder in de Basis in Beeld vermeld dat 
de kinderen deze weken een vragenlijst invullen. Dit is 
de vragenlijst sociale veiligheid die kinderen jaarlijks in-
vullen en is onderdeel van ons kwaliteitssysteem WMK 
(Werken met Kwaliteit). Door middel van dit systeem 
checken we jaarlijks onze kwaliteit en meten we of we 
de dingen doen die we ook willen doen. Daarnaast zien 
we ook op welke punten er verbeteringen noodzakelijk 
zijn. 

Afsluiting schooljaar en voorbereiding nieuw 
schooljaar
Terwijl we volop bezig zijn met de afsluiting van het 
huidige schooljaar, zijn ook voorbereiden gestart voor 
het nieuwe schooljaar. Bij de afsluiting van het school-
jaar hoort een gezellige afsluiting van de kinderen uit 
groep 8. Vorige week hebben we ouders en kinderen 
laten weten dat de musical geen doorgang kan vinden. 
De tijd om met de kinderen te oefenen is te krap ge-
worden. In plaats van de musical gaan de kinderen een 
film maken. Deze film wordt opgenomen in één dag en 
de schoolomgeving vormt het decor. De afscheidsavond 
is dan tevens de première met alle toeters en bellen die 
erbij horen. 

De schoolreisjes staan gepland, wel blijft het nog even 
afwachten of ze ook daadwerkelijk door kunnen gaan. 
We zijn hoopvol gestemd. Dat geldt ook voor het 
Zomerfeest, ook daar kijken we op welke wijze we dit 
kunnen organiseren. 

Schoolvakanties
In de voorbereiding van het nieuwe schooljaar geven 
we u alvast de schoolvakanties. Met uitzondering van 
de meivakantie lopen de andere weken nagenoeg gelijk 
op met andere scholen.

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 
Kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2022 
Voorjaarsvakantie 28-2-2022 4-3-2022 
Pasen 15-4-2022 18-4-2022 
Koningsdag 27-4-2022   
Meivakantie 25-4-2022 6-5-2022 
Hemelvaart 26-5-2022 27-5-2022 
Pinksteren 6-6-2022 6-6-2022 
Zomervakantie 11-7-2022 19-8-2022

Roadshow 100 jaar VBS op 31 mei
Het VBS (Vereniging Bijzondere Scholen) is onze bestu-
ren organisatie. Deze organisatie ondersteunt (veelal 
kleine) schoolbesturen op allerlei terreinen. Aangezien 
de vereniging 100 jaar bestaat willen ze dat met haar 
leden vieren door middel van een Roadshow door 
Nederland. Op 31 mei doen zijn onze omgeving aan, 
waarbij drie scholen centraal staan: de Piekschool en de 
GJ van den Brinkschool in Wageningen (bestaan beiden 
ook 100 jaar) en onze school. 

De Roadshow is in de ochtend bij ons om getuige te zijn 
van het slaan van de waterput op ons groene school-
plein. Het thema voor de roadshow op onze locatie is 
duurzaamheid en klimaat. Een thema dat erg past bij 
de ontwikkelingen die we in de afgelopen jaren heb-
ben ingezet en zo van belang voor de toekomst van de 
kinderen. De mensen van de roadshow maken een im-
pressie van o.a. het groene plein met als hoogtepunt de 
waterput. Bij het slaan van de waterput en het maken 
van het bijbehorende speelmateriaal wordt het bedrijf 
dat dit uitvoert geholpen door kinderen. Een bijzonder 
moment wordt het natuurlijk wanneer het water ook 
daadwerkelijk voor het eerst uit de grond wordt opge-
pompt. 

Welkom!
In de klas van juf Esther en juf Roos
Senn

Wij wensen je 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. 

Tweede Pinksterdag
Op maandag 24 mei zijn de kinderen vrij.

Telefonisch spreekuur CJG 
Maandelijks houdt het CJG (Nynke de Boer) een tele-
fonisch spreekuur bij ons op school. Het eerstvolgende 
moment is woensdag 26 mei. 

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. 

Studiedag team
Op vrijdag 4 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. de studiedag 
van het team.

Reminder Ouderpanel (Teams)
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 ouderpanel stond gepland op vrijdagmiddag 21 
mei a.s. van 14.00 tot 15.00 uur, maar is verplaatst naar 
vrijdag 18 juni a.s. van  14.00-15.00 uur.

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

Mei
20 leerlingpanel 
24 2e pinksterdag
25 Toetsweek 2 (afgelast) 
26 inloopspreekuur CJG (telefonisch)
31 Toetsweek 3 (afgelast) 
31 t/m 3 juni avondvierdaagse (afgelast)

Juni
3 Basis in Beeld 
4 studiedag team 
4 kinderen vrij
7 Toetsweek 4 (afgelast) 
8 creatieve middag MB 
14 toetsweek 1 

15 schoolreis OB 
15 creatieve middag MB 
16 onderbouw vrij 
17 Basis in Beeld 
17 groepsindeling mee 
18 ouderpanel 
18 open podium MB 
22 schoolreis MB 
23 bedankjesmiddag 
23 inloopspreekuur CJG 
24 verslagbespreking 1 
24 MR 
29 verslagbespreking 2 
30 wisseldag 
30 studiemiddag team

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  
3 juni. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 28 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
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