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Lente lunch
Vorige week donderdag rook het in de klassen heer-
lijk naar vers gekookte eieren, croissantjes en lekkere 
sapjes, want het was de dag van de lentelunch. Hierbij 
kregen alle klassen een pakket met allerlei lekkere 
lunchproducten zoals broodjes, croissants, sap, eieren, 
paasbrood, jam, kaas en nog veel meer. 

Maar voordat we al dit lekkers konden opeten moest 
natuurlijk eerst de tafel gedekt worden met een place-
mat en onze zelf meegebrachte borden, bekers en 
bestek. Maar hoe dek je eigenlijk de tafel? Dat was een 
mooi moment voor een lesje. 

Thema grond en stenen
Deze week zijn we gestart met het onderwerp grond & 
stenen en ook volgende week geven we daar nog aan-
dacht aan. Waar komen die stenen eigenlijk vandaan? 
Hoe zien ze eruit? Welke verschillen zijn er allemaal? En 
wat kun je er allemaal mee doen? Daar gaan tijdens de 
kosmische lessen achter komen. 

Engels
In de klassen besteden we wekelijks aandacht aan 
Engels. Op dit moment hebben we het over het thema 
lente. Hierbij hebben we het over orange, yellow and 
red flowers (colours). Over a chick, a lam and a bird  
(animals). Maar ook over het weer, is it sunny or 
cloudy?
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Lente lunch
Vorige week hebben de kinderen van hun lente lunch 
genoten in hun eigen klas, nadat ze eerst heerlijk buiten 
in de zon hadden gespeeld. We konden gezellig met 
elkaar kletsen en ondertussen de paaseieren en paas-
hazen inkleuren, dat was erg fijn. Er waren heerlijke 
croissantjes, bolletjes, krentenbollen, zoete en hartige 
belegjes en nog veel meer. Piekfijn geregeld door de 
activiteitencommissie. Dank jullie wel.

Open podium
Voor aanstaande vrijdag staat het open podium op de 
agenda. Nog wel een beetje anders dan normaal, want 
we organiseren het in de eigen groep en in verband 
met corona ook zonder ouders. Iedere groep geeft er 
in de klas een eigen invulling aan. De kinderen kunnen 
u er vast wel iets over vertellen tijdens de voorberei-
dingen of naderhand.

Uit de bovenbouw
Verkeersexamen en fietscontrole
Dinsdag 13 april (de dag van het theoretisch verkeers-
examen voor groep 7) nadert met rasse schreden...
Maandag 19 april volgt het praktisch verkeersexamen. 
Deze week zijn de  fietscontroles. Kijkt u nog even in de 
brief over het verkeersexamen wanneer de fiets van uw 
kind gecontroleerd wordt?

Verkeerssituatie rondom 
school
In de afgelopen maanden zijn we met de gemeente, de 
scholen, VVN, buurtbewoners en politie in gesprek om 
de schoolomgeving veiliger te maken. Het is vooral bij 
de start en het einde van de school erg druk rondom 
de scholen. Vaak levert dit ook risicovolle situaties op, 
waardoor het zeker voor kinderen onveilig wordt.

We zijn begonnen met een enquête, daarop hebben 
we een eerste actie uitgezet (zie https://www.verbeter-
jewijk.nl/wijknieuws-1-1). Vorige week is in een bijeen-
komst deze eerste actie geëvalueerd: het kaartje met 
het verzoek om vooral met de fiets of te voet te komen, 
de veilige rijrichting en waarop de parkeerplaatsen zijn 
aangegeven. Bij de bijeenkomst was ook een van onze 
MR-ouderleden aanwezig.

Eerste evaluatie project verkeersveiligheid scholen. 
Uit de eerste conclusies bij deze evaluatie werd in z’n 
algemeenheid geconstateerd dat er nog weinig tot geen 
effect te zien was. Nog niet alle ouders gebruiken de 
(afgesproken) rijrichting en auto’s worden nog steeds 
fout geparkeerd of op plaatsen waar dit niet hoort 
(parkeren buiten de daarvoor bestemde vakken of half 
op het trottoir). Ook blijft het erg lastig de verschillende 
verkeerstromen, fietsers en auto’s, veilig te scheiden 
(Trommelaar, Duivenwal- West). Ouders geven voor 
meer dan 80% aan mee te werken aan een veilige 
schoolomgeving, maar het daadwerkelijk uitvoeren 
blijft gewoon erg lastig. We verwachten dat aanvul-
lende maatregelen extra kunnen helpen. Immers: is 
het voldoende duidelijk waar wel/niet geparkeerd mag 
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worden? Zijn er extra of andere verkeersborden nodig? 
Is er ruimte waar ouders kinderen kunnen afzetten en 
verder kunnen naar bijvoorbeeld hun werk? Waar kan 
dat veilig en houden we voldoende overzicht? Helpt 
een eenrichtingsweg of is een schoolzone een oplos-
sing? Maar ook moet(en) de politie of BOA’s meer 
handhavend optreden? In deze bijeenkomst heeft de 
verkeersdeskundige van de gemeente enkele verkeers-
kundige maatregelen en/of fysieke aanpassingen 
toegelicht.

Uit de evaluatie volgen drie afspraken:

1.   De politie/BOA’s gaan de twee weken voor de 
meivakantie (van 12 t/m 23 april) handhavend op 
te treden. Dat betekent dat verkeersovertredingen, 
onder andere foutief parkeren, kunnen worden 
beboet.

2.   De verkeersdeskundige werkt enkele aanvullende 
verkeersmaatregelen of fysieke aanpassingen uit. 

3.   De scholen bereiden een vervolgactie voor. Het idee 
is dat bij deze actie de kinderen een belangrijke rol 
spelen. Tenslotte gaat het met name om de veilig-
heid van de kinderen.

Wijkbezoek Burgemeester en Wethouders.
Het College van Burgemeester en Wethouders bezoekt 
regelmatig de wijken in Veenendaal. In het kader van 
zo’n wijkbezoek was het College op 30 maart in onze 
wijk. Door de huidige maatregelen was het bezoek digi-
taal en werd de bijeenkomst onder andere bijgewoond 
door buurtbewoners en ouders van beide scholen. 
Twee specifieke onderwerpen stonden centraal. De 
oude begraafplaats aan de Weverij (GEDENKPARK ‘DE 
OUDE BEGRAAFPLAATS’ (oudebegraafplaatsveenendaal.
nl) en de verkeersproblematiek rond de scholen. Om 
het college een beeld te geven zijn er vooraf filmpjes 

gemaakt over de beide onderwerpen. In het filmpje 
over de verkeerssituatie is een interview opgenomen 
met Dick van Wijngaarden (directeur-bestuurder  
Johannes Calvijnschool), Esmeé Schot (ouder MR-lid 
Aan de Basis) en met René Derksen (directeur-bestuur-
der Montessorischool Aan de Basis). Aan de hand 
hiervan is de verkeerssituatie met het college bespro-
ken. Mede door de inbreng van buurtbewoners en de 
ouders (waaronder drie ouders van onze school) werd 
het een goed gesprek, waarin de verschillende kanten 
werden belicht en de mogelijkheden en onmogelijk-
heden naar voren zijn gekomen. We hopen dat dit wijk-
bezoek ook helpt om met een gezamenlijke inspanning 
de verkeersproblematiek blijvend te verbeteren

Koningsspelen 23 april 2021
Hoewel er ook dit jaar geen 
Koningsspelen gehouden kun-
nen worden met alle scholen 
van Veenendaal, proberen we 
in en rond de school op die dag 
toch wat eenvoudige spelen 
te organiseren. De plannen hier-
voor zijn nog in de maak! Meer 
informatie volgt nog.

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. 

Telefonisch spreekuur CJG 
Maandelijks houdt het CJG (Nynke de Boer) een telefo-
nisch spreekuur bij ons op school. Het eerstvolgende 
moment is woensdag 21 april.

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. 

April
9 open podium MB 
13 verkeersexamen schriftelijk 
19 verkeersexamen praktisch 
20 t/m 22 eindtoets gr 8 
21 inloopspreekuur CJG 
22 Basis in Beeld 
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23 Koningsspelen 
26 t/m 7 mei Meivakantie 
26 studiedag team 
27 studiedag team

Mei
10 gouden weken 
10 luizencontrole 
10  MR 
13 Hemelvaartsdag 
14 kinderen vrij 
17 toetsweek 1 (wordt verplaatst) 
19 oudervergadering 
20 Basis in Beeld 
21 leerlinpanel 
21 ouderpanel 
24 2e pinksterdag 
25 toetsweek 2 (wordt verplaatst) 
26 inloopspreekuur CJG 
31 toetsweek 3 (wordt verplaatst) 
31 t/m 3 juni avondvierdaagse (afgelast)

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  
22 april. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 16 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
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