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Uiteraard ervaren wij, als ouders van leerlingen van 
onze school, ook dezelfde ongemakken van de huidige 
situatie. Ook wij proberen onze kinderen bij te spijkeren 
en duidelijk te maken dat een laptop, I-pad of super-
ouderwetse(!) computer voor andere doeleinden als 
games kunnen worden gebruikt, dat chatten ook over 
huiswerk kan gaan, dat leraren ook een thuis hebben, 
dat de webcam ook een achtergrondbeeld en geluid 
laat zien en horen, dat verf zich ook goed met name 
goed hecht op meubels, dat breuken op papier ook pijn 
kunnen doen en dat geduld hebben een niet te missen 
eigenschap is als je verplicht onderwijsassistent moet 
zijn. 

Als bestuur proberen wij in nauw overleg met het René 
en het team om zoveel mogelijk voorwaarden te schep-
pen, zodat de leerstof zoveel mogelijk bijgehouden 
kan worden. Afgewisseld met natuurlijk een paar leuke 
opdrachten om ook het buitenspelen, sporten en kos-
misch leren niet te vergeten. 

We spreken hierbij ook hardop onze bewondering uit 
het gehele team en met name ook voor u als ouders, 
die wekenlang allerlei taken hebben moeten combi-
neren en ongetwijfeld hoogte- en dieptepunten hebben 

meegemaakt. En voor 
de kinderen die voor 
een deel op zichzelf 
waren aangewezen, 
vrienden en vrien- 
dinnen misten, hun 
leerkracht misten als 
vraagbaak, helpdesk, 
werkcoördinator,  
planner, vertrou-
wenspersoon of 
gewoon als knuffelbeer. 

We hopen dat u voor de komende weken een routine 
met de kinderen heeft weten te vinden en dat u zich 
net als wij en sommige kinderen weer heel erg mogen 
verheugen op de eerste schooldag! Graag tot gauw op 
ons prachtige nieuwe schoolplein. 

John van Gurp, Voorzitter

Notabene: Afgelopen dinsdag heeft het kabinet laten 
weten dat de basisscholen vanaf 11 mei weer open  
mogen. Wij zullen u hier binnenkort meer over informeren.
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Uit de onderbouw
Hoe gaat het?
Zoals jullie wel gezien hebben zijn we in de onderbouw 
druk bezig met het bieden van onderwijs op maat. Pak-
ketjes worden geprint en persoonlijk langs gebracht. 
Mails met brieven, werkjes en allerlei tips worden 
wekelijks verstuurd. Juf Manon heeft allerlei leuke 
|muzieklesjes klaargezet. En ook worden we allemaal 
steeds handiger met Teams. Er wordt gebeld en we 
hebben al veel lesjes gegeven. Leuk dat we elkaar soms 
ook weer zien tijdens het brengen van de pakketjes of 
tijdens het videobellen.

Meivakantie
Volgende week is het tijd voor de meivakantie, tijd om 
uit te rusten, want wat is er hard gewerkt de afgelopen 
tijd! Laten we hopen op mooi weer zodat we lekker in 
de tuin kunnen spelen. 

Uit de middenbouw
Challenges
Er wordt van uit huis hard gewerkt! Goed hoor. Sommi-
gen zijn heel druk met de dagelijkse Gynzy opdrachten, 
anderen storten zich juist weer op de vrije opdrachten. 
De challenges zijn heel populair. We ontvingen foto’s 
van glanzend gepoetste fietsen, prachtig geplakte 
banden en Freek Vonk luiaard opdracht om zo lang  
mogelijk te hangen werd ook veel gedaan door jullie.

Op school
Natuurlijk zijn de leerlingen op school ook druk bezig. 
Misschien niet met fiets poetsen of banden plakken, 
maar wel met eieren verven en versieren. Ook heb-
ben ze foto’s gemaakt van de lente op ons schoolplein. 
Twee leerlingen zijn inmiddels ook druk bezig om met 
Lego “we do” robotjes te maken.

Gebruik Teams
De hele middenbouw is nu ook over in Teams. De be- 
standen staan klaar in lesmateriaal (lezen) en opdrach-
ten, zelf maken. Het voordeel van het werken met op- 
drachten is dat deze nu op de computer kunnen wor- 
den gemaakt zonder dat er iets geprint hoeft te wor-
den. Dat is fijn. Het scheelt papier en niet iedereen 
heeft een printer thuis.

Gedrag op Teams
Zoals u heeft gemerkt is uw kind nu in Teams ook in 
staat om te chatten met klas/schoolgenootjes. Wij 
merken dat kinderen dit erg leuk vinden en dat is fijn. 
Soms zien en horen we ook dat sommige kinderen wel 
eens over de grens gaan. Het blijft belangrijk om con-
tact met elkaar te hebben, maar dat ook op een aardige 
manier blijven doen. Zou u als ouder ook een oogje in 
het zeil willen houden en eens willen meekijken met uw 
kind? 

Thema Kosmisch
Na de vakantie volgen er nog 1 of 2 losse weken. Daar- 
na starten we met het thema Verkeer, Vervoer en Reizen 
dat zal lopen tot de zomervakantie.

Vanuit de Kangoeroegroepen
De eerste weken zijn de leerlingen van de Kangoeroe-
groep aan de slag gegaan met extra uitdagende op-
drachten die makkelijk thuis konden worden gedaan. 
Zoals de bovenbouw-opdracht om passend bestek te 
ontwerpen voor wel heel ingewikkelde etenswaren die 
van je bord springen, aan je handen gaan kleven of weg 
zweven. Er zijn veel bijzondere bestekken ontworpen.

In de middenbouw waren juist de logische breinbrekers 
heel populair.

De afgelopen 2 weken zijn Kangoeroegroep 7/8 en Kan-
goeroegroep 5/6 gestart met een onderzoeksproject op 



afstand. Met tuinkers... maar wel een echt wetenschap-
pelijk onderzoek met onderzoeksvraag, hypothese, 
onderzoeksopzet, verslag in tabelvorm en conclusies. 
We houden u op de hoogte. De leerlingen van groep 
4-5 krijgen via (video)chat verdere ondersteuning bij de 
extra opdrachten. Na de vakantie zal voor hun ook iets 
worden opgezet.

Uit de boven- en tussenbouw
De afgelopen weken hebben we de kinderen een ge- 
varieerd programma aangeboden, dat naast het ge-
wone taal- en rekenwerk ook kosmische, creatieve en 
sportieve uitdagingen bevatte. Er is thuis, vaak met 
het hele gezin, met veel plezier en grote inzet aan deze 
opdrachten gewerkt. 

De leerkrachten hebben met Teams in de chat en met 
(beeld)bellen, regelmatig contact met de kinderen. De 
samenwerking tussen gezin en school bereikt in deze 
tijd veelal een ongekend hoogtepunt. 

Gynzy bewijst ons en de kinderen hele goede dien-
sten….

De muziekopdrachten van Manon enthousiasmeren het 
hele gezin…

“Zoek een liedje op dat past bij jouw muziekstijl en 
schrijf op waarom dit liedje bij deze stijl hoort.”

Rock - Ik kies het liedje: We will rock you! 
Van - Queen

Het past bij de stijl omdat - de groep Queen met scheu-
rende gitaren en omzwevende drums werkte... door 
schreeuwende mannen in veel te strakke broeken…

Heugelijk nieuws
Maandag 6 april is Mirjam Jongerden (onderwijsassi- 
stent) bevallen van een prachtige dochter, Romy.

Wij hebben Mirjam en haar partner al verrast met een 
mooi boeket bloemen en wij wensen hen heel veel 
geluk en gezondheid toe.

Muziekles
Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek..
Wat is het een bijzondere en onzekere tijd! Ik hoop 
allereerst dat het met jullie en jullie naaste familie en 
vrienden goed gaat. Met mij gaat het goed wat betreft 
gezondheid. Gelukkig maar, want dat is tenslotte op 
dit moment het aller belangrijkst. Ik mis jullie en mis 
natuurlijk ook het lesgeven op de school. Ik heb voor 
de leerlingen opdrachten gemaakt die thuis gemaakt 
en uitgevoerd kunnen worden. Ik hoop dat de kleuters 
lekker blijven zingen en dans en dat de midden- en 
bovenbouw leerlingen naast de andere lessen plezier 
en ontspanning kunnen halen uit de muziekopdrachten.
Ik ben benieuwd wat iedereen er tot nu toe thuis mee 
heeft gedaan!

 Hebben jullie al iemand gebeld om te vragen of ze 
een liedje willen horen?

 Hebben de kleuters het lied van de kip en het ei 
gezongen? Misschien wel met familie?

 Zijn jullie verder gegaan met het lente-lied? 
 Hebben jullie een geboortelied gevonden? 
 Hebben jullie de muzikale brief aan jezelf  

geschreven?
 Zijn de leerlingen van de bovenbouw uit de  

muziekquiz (hits) gekomen?

Ik hoop dat ik iedereen snel weer zie op school! Nie-
mand weet hoe het precies gaat lopen maar ik blijf in 
contact met de school en ik stuur liedjes of muziek- 
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opdrachten als daar behoefte aan is. Als jullie iets heb-
ben geoefend of gemaakt mag je me ook een berichtje 
of filmpje sturen. Ik vind het leuk om jullie te volgen! 
Ook als je vragen hebt kan je mij altijd benaderen. Jullie 
juf/meester heeft mijn gegevens.

Muziek maakt je blij, steunt en is een uitlaatklep wat 
juist in deze tijd zo belangrijk en fijn is!

Manon Vermeer (docent muziekles)

Schoolspot
Computers spelen voor wie deelneemt aan het onder-
wijs een steeds grotere rol. Zeker nu tijdens de corona 
periode, waardoor kinderen thuisonderwijs volgen. De 
computer moet natuurlijk up-to-date blijven, niet alleen 
op hardwarevlak, maar zeker ook op het gebied van de 
gebruikte software. Een nieuwe versie van Windows? 
Nieuw Office-pakket? Allemaal mooi, maar ook prijzig. 
Met Schoolspot kunnen leerlingen en medewerkers 
in het onderwijs die dure software ook goedkoper 
aanschaffen

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden 
over Schoolspot. 

https://www.schoolspot.nl/?utm_
source=apsitdiensten&utm_medium=LP-banner

Heeft u interesse, aanmelden kan via René Derksen, 
directie@aandebasis.nl.

Welkom
Welkom in de groep van juf Karin/Elvy
Lennon

Welkom in de groep van juf Esther/Elvy
Amer en Prins

Welkom in de groep  
van juf Tilly
Lotte en Elise

Wij wensen jullie heel veel 
plezier bij ons op school! 
We hopen jullie snel in 
de klas te kunnen ver-
welkomen. 

Liveblog  
Coronavirus Aan de Basis
Op onze website www.aandebasis.nl houden wij u 
dagelijks op de hoogte. In het liveblog staan verschil-
lende berichten, hierbij kunt u denken aan nieuws van 
school/opvang, gemeente en nieuws vanuit het RIVM.
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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  
14 mei. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 8 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

Dreamzzz  
Montessori Kinderopvang
Zoals wij u in een eerdere Basis in Beeld hebben laten 
weten, stopt het contract met de huidige Montessori-
kinderopvang per 1 mei a.s. Mocht u na deze datum 
gebruik willen blijven maken van de kinderopvang of 
BSO (mocht u dat nog niet gedaan hebben) dan kunt 
u contact opnemen met Chantal Hartvelt. Dit kan via 
info@dreamzzzkinderopvang.nl of 085-7600379. Meer 
informatie over Dreamzzz Montessori Kinderopvang 
kunt u lezen op www.dreamzzzkinderopvang.nl.

Agenda
Verschillende activiteiten die op de agenda staan ko- 
men, 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 doorgaan. 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

April
27 t/m 8 mei Meivakantie

Mei
11 gouden weken
11 luizencontrole (vervallen)
13 oudervergadering (vervallen)
13 - 14 schoolkorfbaltoernooi (vervallen)
14 Basis in Beeld
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
5 disco groep 8 (vervallen)
8 t/m 11 avondvierdaagse (vervallen)
9 creatieve middag MB
11 Basis in Beeld 
12 studiedag team
12 kinderen vrij
16 schoolreis OB (vervallen)

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