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Basis Beeldin

De kinderen van de onderbouw zijn thuis flink aan het 
werk met verschillende opdrachten. Elke dag zien we 
elkaar in het groepsmoment op Teams: zingen, voor-
lezen en opdrachtjes voordoen of uitleggen. En ook 
samen een verjaardagsliedje zingen voor een klasge-
noot. Op Teams zetten we elke dag enkele opdrachten 
en spelideeën. Hieronder een paar foto’s die we terug-
krijgen van ouders: over het meten met voetstappen 
van routes door het huis, sorteren van voorwerpen van 
donkerblauw naar lichtblauw, je gezicht meten, allerlei 
dingen ruiken en proeven, etc.  

Verder hebben alle kinderen met hun ouders aan de 
schooldeur een nieuwe envelop met papieren werkjes 
gekregen. We voelden ons een soort “Aan de Basis-
afhaalpunt”. Erg leuk om iedereen weer te zien. 

En ook bij de noodopvang proberen we het gezellig en 
leerzaam te maken voor de kinderen: een spelletje met 
een liedje over de sneeuwpop die een bezem, een das 
en een hoed krijgt. Dat staat hem namelijk heel goed! 
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Allereerst willen we als juffen onze bewondering uit- 
spreken over hoe goed u uw kinderen helpt bij het 
werken thuis. Soms zijn zelfs opa’s en oma’s heel actief 
betrokken bij het leren van hun kleinkinderen. We 
zien dat u de tijd neemt om naast uw kind te zitten 
terwijl we ons ook realiseren dat u te maken heeft met 
andere kinderen, met eigen werk en ICT problemen. 
Gelukkig weet u ons te vinden met vragen en maken 
we er samen het beste van. Neem ook even de ruimte 
voor uzelf als we uw kind een lesje geven of als er een 
groepsmoment is. Ga gerust even koffiedrinken.  

Kosmisch
Op dit moment houdt de middenbouw zich bezig met 
het thema winter. Over vogels, pinguïns en over hoe 
dieren in de winter leven. De wekelijks wisselende 
keuzeopdrachten passen meestal goed bij dat onder-
werp. De kinderen kunnen dus een opdracht kiezen 
die ze zelf leuk vinden. De kinderen hoeven niet alle 
opdrachten te maken.

Lezen
Afgelopen week zaten er leuke leestips bij de mail van 
Helma. Lezen is in de middenbouw heel erg belangrijk. 
Zo kunt u op een afwisselende manier bezig zijn met 
het lezen elke dag.

Spreekbeurt groep 5
Op vrijdag kijken we in de groep5 tijd altijd naar 
spreekbeurten van kinderen. Voorlopig stellen we deze 
spreekbeurten nog even uit en hopen we ze gauw weer 
“in het echt” te mogen bewonderen. Als je je spreek-
beurt al goed hebt voorbereid, bewaar hem dan goed.

Groeten, 
De juffen van de middenbouw

Uit de bovenbouw
Verkeersexamen groep 7 (en 8)
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het landelijk 
verkeersexamen. Dit examen bestaat uit twee onder-
delen: een schriftelijk en een praktisch examen. Beide 
examens worden afgenomen in april. 

In het schriftelijk examen wordt de elementaire ken-
nis van de verkeersregels getoetst. Kinderen die het 
schriftelijk examen niet halen krijgen (dezelfde dag) de 
mogelijkheid voor een herexamen. Maakt het kind ook 
deze toets onvoldoende, dan kan in groep 8 opnieuw 
worden deelgenomen aan het schriftelijk verkeers- 
examen. Het kind mag wel deelnemen aan het prak-
tisch examen.

Tijdens het praktisch examen moet een route worden 
gefietst van ongeveer 6 kilometer. Langs de route staan 
controleurs die kijken of de kinderen zich goed aan 
de regels houden, zoals: hand uitsteken, rechts rijden, 
stoppen voor rood, enz.  



Groep 8 heeft vorig jaar wel het schriftelijke examen 
gemaakt, maar het praktisch examen is door de corona 
maatregelen vervallen. Dit jaar gaan daarom zowel 
groep 7 als groep 8 de examenroute op de fiets af-
leggen. 

Te zijner tijd krijgt u meer informatie over de precieze 
data van deze examens en de fietsroute voor het prak-
tisch examen.  

Lockdown
Nu de lockdown toch in elk geval tot 8 februari is 
verlengd, bent u met uw kind misschien door alle 
spelletjes heen thuis.

Om nog wat ideeën te geven, vindt u in de bijlage en-
kele leuke activiteiten om met uw kind(eren) te doen: 
teambuilding binnen uw gezin.

Bij het thuisonderwijs en het ondersteunen van uw kind 
hierbij kunnen bijgevoegde complimenten misschien 
ook nog helpend zijn.

Wij wensen u succes in de komende weken en hopen 
dat de scholen snel weer open mogen!

Verslag & Kindwerkdossier
Verslag
Gezien de verlengde maatregelen (lockdown) is er een 
kleine verandering t.a.v. het verslag en de verslagavond.

De leerkracht maakt het verslag van uw kind en u zult 
dit op donderdag 11 februari ontvangen. Omdat de  
kinderen vanaf half december niet op school zijn en er 
op dit moment geen didactische toetsen zijn afgeno-
men, zal het verslag wat anders dan anders zijn. Het 
verslag is meer een procesverslag van uw kind, hoe het 
dit schooljaar tot nu toe gaat / is gegaan. 

Het verslag zal u digitaal worden opgestuurd en de 
toets gegevens van het begin van dit schooljaar zullen 
worden toegevoegd voor de kinderen vanaf groep 4. 
De kinderen van groep 3 hebben aan het begin van het 
schooljaar nog geen toets gemaakt. In de onderbouw 
(groep 1 en 2) wordt per kind gekeken of er wel/geen 
toets wordt afgenomen. Voor de kinderen waar toetsen 
zijn afgenomen, zullen deze bij het verslag worden 
toegevoegd. 

Het volgende verslag in juni zal, met mooi werk van uw 
kind, weer in het verslagmapje worden gestopt.

De leerkracht zal contact met u opnemen over een 
moment om het verslag te bespreken. Dit zal online zijn 

en zal zoveel mogelijk voor de voorjaarsvakantie (20 
februari) plaatsvinden. 

Kindwerkdossier
Inmiddels heeft het team een eerste inspirerende  
studiedag gehad in december over het kindwerk- 
dossier en staat de volgende studiemiddag alweer  
gepland voor februari. 

We zullen dit schooljaar hier en daar wat gaan experi-
menteren met werkjes van kinderen, kind-/leerdoel-
gesprekjes, etc.

Omdat we u graag willen meenemen in deze ontwikke-
ling willen we u vragen of u met uw kind een ‘map’ wilt 
aanleggen, waar het kind bijzondere werkjes waar hij/
zij trots op is in bewaart. Dit kan een taal-/of reken-
werkje zijn, maar mag ook iets heel anders zijn: een 
mooi werkstuk, een mooie tekening, een knutselwerk, 
een foto van een bijzondere activiteit die uw kind heeft 
gedaan in deze periode In elk geval iets wat hij/zij ge-
leerd heeft en trots op is.

We willen u vragen of uw kind deze map de eerste dag 
dat de scholen weer opengaan mee kan nemen. De 
leerkracht van uw kind zal deze eerste dag hier wat mee 
gaan doen 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.

Verslagen en toets periode
U krijgt het verslag van uw kind op donderdag  
11 februari. In de vorige Basis in Beeld stond vermeld 
dat dit 4 februari zou zijn. De verslagavonden van 
donderdag 11 en dinsdag 16 februari kunnen gebruikt 
worden om het verslag te bespreken. Dit kan ook op 
een ander moment zijn. De leerkracht van uw kind 
maakt met u de afspraak. 

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 
uiteraard altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.



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  
11 februari. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 5 februari 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 regel-
matig een kijkje te nemen op de website:

www.aandebasis.nl

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

Telefonisch spreekuur CJG
Op donderdag 18 februari 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.

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

Februari
1 studiedag team
1 kinderen vrij
8 toetsweek (onder voorbehoud)
9 creatieve middag MB
11 Basis in Beeld 
11 verslag mee
11 verslagbespreking 1
12 open podium BB
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

Kijk vooral even naar de bijlage: 
Teambuilding binnen uw gezin.

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

