
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

Wat een schok was het om te horen dat alle scholen in 
ons land dicht zouden gaan vanwege het coronavirus. 
Weg waren al onze voorbereidingen die we hadden 
gedaan voor de komende periode. Niet alleen de nor- 
male schooldagen vielen weg, maar ook de bijzondere 
activiteiten zoals de Grote Rekendag en de Koningsspe- 
len komen te vervallen. Daarnaast hadden veel oudste 
kleuters bezoekjes aan de middenbouw gepland die nu 
helaas ook niet door kunnen gaan. Maar hopelijk kun-
nen deze kinderen snel weer nieuwe wen-afspraakjes in 
de middenbouw gaan maken.

De eerste dagen van de schoolsluiting zijn wij bezig 
geweest om voor alle kinderen een pakketje samen te 
stellen om thuis toch nog 
een beetje met schoolse 
dingen bezig te kunnen zijn. 
Wij proberen iedere week 
wat dingen naar u en de 
kinderen te versturen die 
we normaal gesproken op 
school zouden hebben aan- 
geboden.

Wij krijgen veel reacties van ouders en kinderen dat ze 
zo blij zijn met de spullen en er hard mee aan het werk 
zijn. We krijgen niet alleen foto’s, er worden zelfs film-
pjes naar ons gestuurd van kinderen die druk aan het 
werk zijn. Wij zijn heel blij met deze positieve berichten 
en waarderen het heel erg, dat u naast alle dagelijkse 
beslommeringen, tijd vrij wil maken om uw kind te 
begeleiden bij het maken van de opdrachten.

Naast het mailcontact en de pakketjes via de post, 
proberen wij ook wekelijks even telefonisch contact 
met de kinderen te hebben. Want we missen onze  
kleuters heel erg, een school is wel heel leeg en stil  
als er geen kinderen zijn.

Tot slot willen wij iedereen het allerbeste wensen  
voor de komende tijd. Blijf allemaal gezond en zorg 
goed voor elkaar. Hopelijk zien we elkaar snel weer  
op school.

Lieve groetjes,
Tilly, Karin, Elvy en Esther
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Succes van alle juffen
Het eerste werk is inmiddels verstuurd en veel leerlin-
gen zijn al vol goede moed begonnen. Het is allemaal 
wel heel erg raar, horen de leerkrachten tijdens hun 
belrondes. Zo thuis, zonder vrienden, zonder sportclub, 
zonder juf en je dan helemaal zelf concentreren op het 
werk dat opeens nu allemaal op de computer of Ipad is.

Er zijn op school nog wel een paar leerlingen. Ook voor 
hun is het vreemd. Met ongeveer 5-10 leerlingen van 
groep 1 tot en met groep 8. Zo is buitenspelen weer 
heel anders. De oudere kinderen genieten opeens weer 
van de karren en fietsen van de onderbouw. Er zijn dus 
voordelen en nadelen. Iedereen moet dus nog even 
wennen. Dus bij deze: heel veel succes van de juffen!!

Nieuwe vaardigheden challenge
Op school leren de leerlingen deze rare tijd af en toe 
iets heel bijzonders: zoals strijken van juf Franciska. Vier 
leerlingen zijn nu in bezit van een heus strijkdiploma. 
Mocht uw kind nu thuis ook opeens bijzondere vaar-
digheden leren? Laat het ons vooral weten! We zijn 
benieuwd naar de leukste en meest originele nieuwe 
vaardigheden. Absoluut het vermelden waard! 
Natuurlijk willen we wel graag foto “bewijs”. 

Uit de kangoeroegroepen
Waren net alle groepen begonnen met een nieuw 
project, worden de creatieve denkprocessen zomaar 
onderbroken. Geen nood, de projecten blijven wel 
wachten. In de tussentijd zijn er Kangoeroeopdrachten 
bij elkaar gezocht die zelfstandig thuis uit te voeren  
zijn. Overleg met de leerkracht of deze opdrachten 
ernaast kunnen, dan kan de opdracht begeleid worden 
door je eigen leerkracht of door Edith (leerkracht  
kangoeroegroep)

Coronavirus
Een bizarre tijd, dat is misschien nog wel zacht uitge-
drukt als we het hebben over de periode waarin we 
nu zitten. De scholen gesloten, onderwijs op afstand, 
verregaande maatregelen om contacten te vermijden, 
de onderlinge afstand van 1.5 m te hanteren, verpleeg- 
en verzorgingshuizen afgesloten. Maar ook mensen 
die het dan toch niet zo nauw nemen met de genomen 
maatregelen. Een virus dat zich snel verspreidt, u leest, 
hoort en ziet misschien wel de gevolgen.

Hoe gaan wij op school hiermee om? 
In de afgelopen week heeft het team alle zeilen bij ge-
zet om onderwijs op afstand van de grond te krijgen. 
Iets wat wij niet gewend zijn en toch in een korte tijd 
voor elkaar hebben gekregen. Kinderen in de onder-
bouw ontvingen een envelop met werkjes, komende 
week wordt dit vervolgd. Kinderen in de midden- en 
bovenbouw ontvingen een mail met opdrachten die zij 
zowel digitaal (denk aan Gynzy) als op papier kunnen 
maken. Ook is voor de bovenbouw Teams (Microsoft) 
verder opgebouwd. Komende week gaat de bovenbouw 
dit samenwerkingsprogramma meer gebruiken en 
wordt ook voor de middenbouw onderzocht of Teams 
daar meer ingezet kan worden. 



Contact op afstand
Maar bovenal zijn er de telefoongesprekken en het 
(dagelijkse) mailcontact geweest. Juist in deze tijd is het 
contact tussen leerkracht-kind en leerkacht-ouder van 
groot belang. We krijgen heel verschillende vragen en 
verhalen terug, dat geeft ook aan hoe belangrijk deze 
contacten zijn. In het liveblog op onze website pro- 
beren we daar voorbeelden van te laten zien.  
Kijkt u daar gerust eens naar.

Opvang op school
En dan hebben we de opvang voor de kinderen op 
school. Juist voor ouders uit de vitale/cruciale beroe- 
pen. In de eerste week waren er gemiddeld zo’n 5 
kinderen, in deze week is het aantal gestegen naar 
ongeveer 10 gemiddeld. Met het team en de kin-
deropvang hebben we een rooster gemaakt waarbij 
elk dagdeel drie medewerkers de kinderen opvangen, 
maar ook met de kinderen werken. De kinderen maken 
hun werk en daarnaast proberen we ook andere activ-
iteiten te doen. We nemen de genomen maatregelen 
hierbij steeds in acht. Een medewerker met (milde) 
gezondheidsklachten zal niet op school zijn en in school 
proberen we de afstand, hygiëne en dergelijke ook 
steeds toe te passen. 

We stellen het derhalve zeer op prijs wanneer u uw 
kind(eren) tijdig af- of aanmeldt. Twijfelt u? Stel de 
vragen aan de leerkracht, bel naar school, of mail  
naar administratie@aandebasis.nl

Een bericht van kinderburgemeester Maud Smit
De kinderburgemeester van Veenendaal en leerling 
van onze school Maud Smit steekt de (Veenendaalse) 
kinderen een hart onder de riem. Zij richt zich tot de 
kinderen die, net als de volwassenen, zich een weg 
moeten banen in deze corona-
crisis. De scholen zijn dicht, 
kinderen werken thuis aan 
opdrachten, hebben ook 
vragen en dan.....

Via de volgende link kunt 
u het filmpje bekijken  
https://youtu.be/-0hfYs-
G7mXw

Laten we op elkaar passen
Tot slot doen we nogmaals een beroep op u om de 
genomen maatregelen in acht te nemen, pas goed op 
uzelf, de kinderen en uw naasten.

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.

Dreamzzz Montessori  
Kinderopvang
Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen zal Dreamzzz 
Montessori Kinderopvang vanaf één mei in de Montes-
sorischool Aan de Basis haar deuren openen. Wij had-
den u allen uitgenodigd voor onze informatie avond op 
18 maart 2020, maar i.v.m. het coronavirus kon deze 
avond helaas niet door gaan. In de bijlage bij deze Basis 
in Beeld vindt u een brief met meer informatie en stel-
len wij ons voor. 

Verjaardag René & Brenda
Afgelopen maandag vierden René en Brenda hun ver-
jaardag. De leerkrachten en kinderen die aanwezig 
waren werden getrakteerd op lekkere dingen. Toch  
een klein feestje in deze bijzondere tijd.

Welkom
Welkom in de groep van juf Karin/Elvy
Giuliana en Melle

Welkom in de groep van juf Esther/Elvy
Daan-Douwe

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! 
Ondanks er geen school is op dit moment, ontvangen 
jullie deze week post van de leerkracht om er alvast een 
beetje in te komen. We hopen jullie snel weer te zien 
op school!!

https://www.aandebasis.nl/Nieuws/1/Liveblog-coronavirus-Aan-de-Basis/291
mailto:administratie%40aandebasis.nl%20?subject=
https://youtu.be/-0hfYsG7mXw
https://youtu.be/-0hfYsG7mXw
https://www.aandebasis.nl/Nieuws/1/Liveblog-coronavirus-Aan-de-Basis/291


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  
9 april. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 3 april 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
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. Voor een aantal activiteiten is nog 
niet duidelijk of ze wel/niet doorgaan.

April
3 leerlingpanel (vervalt)
3 ouderpanel (vervalt)
3 open podium MB (vervalt)
9 Basis in Beeld
9 lentelunch (vervalt)
9 MR vergadering*
10 goede vrijdag
13 2e paasdag
14 verkeersexamen schriftelijk* 
 (word verplaatst)
15 t/m 17 eindtoets gr 8 (vervalt)
21 verkeersexamen praktisch*
22 inloopspreekuur CJG
23 Basis in Beeld
17 Koningsspelen*
27 t/m 8 mei  Meivakantie

Er zijn een aantal data gewijzigd ten opzichte van het 
voorlopige activiteiten overzicht. Deze data zijn gemar-
keerd met een *

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

De vergroening van  
het schoolplein.

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

