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Basis Beeldin

Het is fijn dat wij de kinderen de afgelopen 2 weken 
weer in levenden lijve hebben kunnen zien in de 
groepen. We hebben gezellig bijgepraat en elkaar na 
al die weken weer wat beter leren kennen. We zijn 
druk bezig geweest met regelmatig handen wassen 
en andere hygiënemaatregelen. De kinderen zijn er 
nu helemaal aan gewend. Omdat het de eerste weken 
ook gouden weken waren, hebben we veel tijd besteed 
aan de regeltjes in de groepen. Daarnaast hebben we 
gezellige spelletjes gedaan met z’n allen. En doordat 
niet alle kinderen iedere dag op school waren, hebben 
sommige kinderen ook leren samenwerken met andere 
vrienden/ vriendinnetjes. Leuk om te zien hoe er dan 
nieuwe contacten ontstaan.

Ridders en kastelen
Deze week zijn we begonnen met het thema ‘ridders 
en kastelen’. We hebben bekeken hoe kastelen ge-
bouwd zijn. En waarom ze op die manier gemaakt zijn. 
Het thema spreekt duidelijk tot de verbeelding van de 
kleuters. Want wie wil er nu geen ridder of jonkvrouw 
zijn? In de bouwhoek zijn prachtige kastelen gebouwd. 

En ook op papier hebben we met kleine plakkertjes 
kastelen gemaakt. De komende week werken we nog 
over dit thema.

De letter ‘f’
De letter van de week is de ‘f‘. Het is leuk als de kin-
deren weer spullen voor de lettertafel meenemen.

Zomer
We zijn heel blij dat 
vanaf 8 juni alle kinderen 
weer samen naar school 
komen.  We starten dan 
ook alweer met het laatste 
thema van dit schooljaar: 
‘zomer’. We gaan het dan 
onder andere hebben over 
zeedieren, zoals de zeester 
en de kwal. Kortom er valt 
ook dan weer genoeg te 
ontdekken en beleven.
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Uit de middenbouw
In de klas & nog thuis
In de laatste weken zien we de kinderen weer een 
beetje in het schoolritme komen, zeker op de dagen 
dat ze in de klas zijn. Het blijft belangrijk om alle dagen 
werk te doen zoals in Teams is beschreven. Dat helpt 
uw kind in het ritme te blijven.

We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden 
om zo ook het tempo er weer in te krijgen, zoals vlot 
doorlezen, snel de sommen kunnen maken in de  
tempotrainingen. De kinderen doen enorm hun best  
en daar zijn we trots op. We vinden het fijn dat u ook 
thuis een oogje in het zeil houdt.

Leestip
Wist u dat het wetenschappelijk is onderzocht dat voor-
lezen voor een huisdier helpt bij het ontwikkelen van de 
concentratie en de woordenschat vergroot, omdat uw 
kind meer leest dan gewoon. Een sterke aanrader om 
dit eens uit te proberen. Het blijkt dat kind en dier hier 
veel plezier in hebben. 

Uit de bovenbouw
Kosmisch thema
In de bovenbouw zijn we gestart met het kosmische 
thema De Nieuwe Tijd. We starten dit thema met 
het verhaal van de 80-jarige oorlog. Die, zoals je wel 
kunt verwachten, 80 jaar duurde. Een oorlog tussen 
Spanje en Nederland met als inzet of je wel of niet mag 
geloven wat jezelf wilt... 

Natuurlijk komt Willem van Oranje ook langs, bespre-
ken we het Wilhelmus, een eerbetoon aan Willem van 
Oranje en vertellen we hoe het nou precies zit met 
Hugo en die boekenkist...

Daarna gaan we het uitgebreid hebben over de Gouden 
Eeuw.  De kunst in de Gouden Eeuw, Rembrandt komt 
weer langs. Het dagelijks leven in de Gouden Eeuw, 
niet iedereen plukte de vruchten van de gouden handel 
in die tijd... En natuurlijk praten we over de eerste 

multinational ter wereld, de VOC. Natuurlijk komt de 
slavernij ook ter sprake.

Tijden het thema bespreken we ook de werkstukken 
die de kinderen hebben gemaakt over een beroemd 
schilderij. Er hangen al prachtige werkstukken bij de 
klassen en de kinderen zullen de muurkranten gaan 
presenteren aan de rest van de groep. 

Al met al een super interessant thema!

Verkeersexamen 2020 
Door het coronavirus is het geplande Theoretisch 
Verkeersexamen niet doorgegaan. Er worden door het 
landelijke VVN nieuwe data gekozen voor dit examen, 
maar niet eerder dan juni, om scholen en kinderen 
voldoende voorbereidingstijd te geven. 

Het Praktisch Verkeersexamen wordt door de VVN 
Veenendaal georganiseerd. Er wordt door hen gekeken 
of het mogelijk is de examens in te halen.  

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn over het Ver-
keersexamen, dan informeren wij u zo snel mogelijk. 

Update corona maatregelen
Dinsdag 19 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de 
basisscholen vanaf 8 juni weer helemaal opengaan, op 
voorwaarde dat in de twee weken na 19 mei vast komt 
te staan dat dit veilig is. In de week van 1 juni wordt 
daar een definitieve beslissing over genomen.

De huidige maatregelen blijven tot 8 juni van kracht. 
Deze week bereiden we de maatregelen voor die we 
treffen na 8 juni op basis van het nieuwe protocol van 
PO-Raad. Hierover ontvangt u 3 juni aanvullende infor-
matie.



Vrijwilligers overblijfteam in 
het zonnetje gezet
De overblijfkrachten zijn door de coronamaatregelen 
helaas niet op school tijdens de lange pauze. Uiteraard 
missen de kinderen en het team hen op het plein. Om 
hen te laten weten dat wij aan ze denken heeft Fatiha 
hen persoonlijk een presentje gebracht. Uiteraard coro-
na-proof en op gepaste afstand. Het was leuk iedereen 
weer even gezien en gesproken te hebben. Wij hopen 
de overblijfkrachten gauw weer op school te mogen 
ontvangen.

Korfbalvereniging SKF
Helaas kon het schoolkorfbal door het coronavirus niet 
doorgaan. 

Maar nu de maatregelen weer wat versoepeld zijn en 
de kinderen tot 18 jaar weer mogen gaan sporten / 
trainen willen zij de mogelijkheid bieden om bij SKF 
Korfbal gratis trainingen te volgen. Zie flyer voor meer 
informatie.

Groepsindeling 
Zoals ieder jaar zijn we volop bezig met de nieuwe 
groepsindeling voor het schooljaar 2020-2021. Helaas is 
het niet mogelijk dat de kinderen bezoekjes brengen in 
de nieuwe bouw, omdat de kinderen volgens het proto-
col zoveel mogelijk in hun eigen groep moeten blijven. 

Desondanks proberen we zoals ieder jaar toch een 
goede groepssamenstelling te maken, waarbij de 
kinderen zich goed voelen in hun nieuwe groep, bij hun 
nieuwe leerkracht(en). 

Bij het maken van de groepsindeling houden de leer-
krachten altijd rekening met een aantal criteria, zoals:

 Verdeling jongens/meisjes binnen de groep

 Verdeling broertjes/zusjes over de verschillende 
groepen

 Verdeling leerlingen, die extra zorg behoeven (zoals 
bijvoorbeeld kinderen met dyslexie of ADHD of kin-
deren met een ondersteuningsarrangement vanuit 
het samenwerkingsverband), over de verschillende 
groepen

 Het aantal leerlingen per groep en per leerjaar

 Het gaan met en/of plaatsen bij vriendjes/vriendin-
netjes

Op deze manier probeert het team de groepen tot 
goede, evenwichtige groepen te formeren.

Op donderdag 18 juni ontvangt u de nieuwe groeps-
indeling per mail. Ook zullen de kinderen die dag van 
hun leerkracht horen naar welke groep ze gaan. 

Op woensdag 1 juli is het wisseldag en zullen de kin-
deren in hun “nieuwe groep”, zoals die na de zomer- 
vakantie zal zijn, werken.

De tussenbouw van Marjolein wordt komend schooljaar 
weer een reguliere bovenbouwgroep (groep  6-7-8). 

Verslag van uw kind
In de komende periode ontvangen de kinderen hun 
verslag. In het verslag zal ook ruimte zijn voor: Hoe 
heeft uw kind tijdens deze bijzondere corona-omstan-
digheden school en het thuiswerken beleefd en hoe 
heeft het thuis gewerkt? Daarbij gaan de leerkrachten 
met de kinderen in gesprek over hoe ze de afgelopen 
weken hebben ervaren en kiezen de kinderen een mooi 
werkje van de afgelopen tijd uit om aan het verslag 
toevoegen.

Het verslag zal wat later worden meegegeven, namelijk 
op vrijdag 3 juli, zodat we wat meer tijd met de kinde-

 
 

 
 

 

 

 

• SKF Extra trainingen• 

Leeftijd  
3 t/m 18 jaar 

 

Je kan je alleen vooraf aanmelden via 
nieuweleden@skfkorfbal.nl 

Geef de naam en leeftijd op van je kind en 06 op van de ouder/verzorger. 
Trainingen worden gegeven op zaterdag. (zie onderstaande data)  

 

DATUM VAN 
EVENEMENT 

30-5 
6-6 

13-6 
20-6 
27-6 

Tijd: tussen 10.00-12.00 
 

PLAATS VAN 
EVENEMENT: 

SKF-
buitenvelden 

Dit jaar gaat helaas het SKF Schoolkorfbaltoernooi niet door i.v.m. de COVID-19 
Crisis. Toch wil SKF de kinderen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar, de gelegenheid 

geven om deel te nemen aan extra (gratis) trainingen. Dit kan op bovengenoemde 
data. Je dient je hiervoor van tevoren aan te melden. Wij hopen zo, dat je dan toch 

op een vrijblijvende manier kennis kan maken met korfbal. 
Bij aanmelding via bovengenoemde emailadres, zullen de regels i.v.m. Covid-19 

worden toegezonden. 
 

Adres voor de trainingen: Wageningselaan 1 
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ren op school kunnen werken, alvorens het verslag te 
schrijven.

Verder hebben we er voor gekozen om de situatie op 
school zo veel mogelijk te normaliseren. Wanneer de 
kinderen vanaf 8 juni weer allemaal tegelijk naar school 
gaan, zal dit ook steeds meer zo voelen. Voor nu richten 
wij ons met de kinderen vooral op de leerstof en het 
sociaal-emotionele aspect.

We hebben besloten de toetsen in ons Cito Leerling 
Volgsysteem voor de zomer niet af te nemen. In de 
weken na de zomervakantie zijn we voornemens de 
toetsen van spelling en rekenen af te nemen.

De oudergesprekken zullen dit schooljaar anders ge-
organiseerd worden (op verzoek van ouder en/of leer-
kracht), u wordt hierover nog verder geïnformeerd.

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.

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. 

Let op! De studiedag van het team op vrijdag 12 juni 
gaat gewoon door. De kinderen zijn deze dag vrij. En on-

danks dat het schoolreisje voor de onderbouw leerlin-
gen op dinsdag 16 juni niet doorgaat, zijn de kinderen 
uit de onderbouw op woensdag 17 juni wel vrij, zoals 
gepland.

Juni
1 2e pinksterdag
2 creatieve middag MB (vervallen)
5 disco groep 8 (vervallen)
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)
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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  
11 juni Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 5 juni 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

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

