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AVONDVIERDAAGSE  
De wandel4daagse is een mooie traditie in Armhoef. Het wandelen met vrienden en vriendinnen in Moerenburg 
(onze ‘achtertuin’) is heel bijzonder en daarom doen er ieder jaar weer honderden kinderen en ouders mee. Toch 
kampt de organisatie met een probleem en daar hebben we hulp bij nodig...  De organisatie van deze tocht is 
ieder jaar weer een flinke operatie en daarom zoeken we ouders die willen helpen. 
 
Werkgroep (nodig ongeveer 8 ouders) 
Voor de organisatie van de wandel4daagse zoeken we een groep mensen die het leuk vinden om routes te 
verkennen, inschrijvingen bij te houden, sponsors te regelen, ouders te informeren, de betalingen op te halen, 
naamkaartjes te verzorgen, etc. Uiteraard zijn er al draaiboeken van andere jaren en wordt de werkgroep 
ondersteund door de OC.  
 
Hulpouders (120 ouders) 
Als lopers vormen we geen hele grote groep, toch hebben we per afstand en per 
avond minimaal 15 helpers nodig. Ook voor een kleine groep moet er namelijk 
veel geregeld worden voor de veiligheid van de kinderen en andere 
weggebruikers. Dat zijn dus 30 ouders per avond en dat 4x. Je hebt het dan over 
fietsers, lopers, koplopers, autorijders, BHV’ers. En dat aantal is vorig jaar helaas 
bij lange na niet gehaald. We willen uiteraard niemand verplichten maar het 
evenement staat of valt met de hulp van jullie als ouder. Zijn er niet genoeg 
aanmeldingen, dan is de tocht helaas niet veilig genoeg om door te laten gaan.  

DE JARIGEN VAN DE MAAND MEI 
 

1 mei  Meis Jansen  groep 3    21 mei  Loet Oomen  groep 7 
1 mei  Sofie Stuycken  groep 1-2   22 mei  Luc Timmermans  groep 6 
2 mei  Nina van Waes  groep 7    23 mei  Cas Danklof  groep 4 
3 mei  Blane Prince  groep 3    23 mei  Guus v.d. Zande  groep 4 
3 mei  Silva Prince  groep 3-4   24 mei  Tijn v.d. Horst  groep 1-2 
5 mei  Guusje Biemans  groep 3    25 mei  Fien van Gerwen  groep 1-2 
6 mei  Samy Mallouk  groep 1-2   26 mei  Jarne Hessels  groep 7-8 
6 mei  Anne Rietra  groep 3    27 mei  Cas Cruijssen  groep 3-4 
9 mei  Julie van de Wiel  groep 7-8   28 mei  Mees Biemans  groep 6 
12 mei  Teun Noorderbos groep 3    28 mei  Siep van Mierlo  groep 1-2 
12 mei  Anne Smolders  groep 3    29 mei  Twan Alferink  groep 6-7 
18 mei  Arjuna Jacobs  groep 4    29 mei  Flip Brouwers  groep 1-2 
18 mei  Max Oldenkotte  groep 5    30 mei  Daphne Hendriks groep 4 
18 mei  Daantje Storms  groep 7    30 mei  Julia Potters  groep 4 
20 mei  Vera Grevink  groep 4    31 mei  Pleun van Poppel groep 6 
 

AGENDA 
t/m 25 mei 2018  

vr 20 april:  Koningsspelen    di 15 mei:  infoavond nieuwe kinderen 
21 april t/m 6 mei:  meivakantie    do 17 mei:  meneer Koen afwezig  
7 – 9 mei:  meneer Koen afwezig    ma 21 mei:  2

de
 Pinksterdag (alle kinderen vrij) 

10 + 11 mei  Hemelvaart (alle kinderen vrij)  22-25 mei:  kamp groepen 8    
zo 13 mei  Moederdag        
           



Om de organisatie dit jaar tijdig inzicht te geven in het aantal hulpouders is er besloten om de inschrijving nu al te 
openen. De vraag is om je kind(eren) nu al op te geven en bij de inschrijving aan te geven of je als ouder bereid 
bent te helpen. Voor 5 mei moeten de inschrijvingen binnen zijn. Inschrijven kan hier. Geef bij de inschrijving aan 
wat je wilt doen om te helpen. Betalingen hoeven uiteraard nog niet voldaan te worden.  
Vragen over bovenstaande mogen gestuurd worden naar oudercomite@armhoefseakker.nl.     
 

EVEN VOORSTELLEN…… 
Mijn naam is Kiki Graafmans. Sinds 4 april ben ik werkzaam op  Armhoefse Akker. Van maandag 
tot en met vrijdag ben ik te vinden in de groepen 1-2. Tot en met het einde van het schooljaar 
zal ik hier werkzaam zijn. 

Tijdens de werktijden bij de kleuters, neem ik groepjes leerlingen mee naar mijn lokaal waar ik 
ga ik werken met de kinderen. Dit kan zijn dat zij wat extra ondersteuning nodig hebben of dat 
ze juist meer uitdaging nodig hebben. 

Ik kijk erg uit naar een de komende maanden die ik hier zal werken. Ik hoop dat het 3 leuke, 
gezellige en leerzame maanden gaan worden! 

 
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018-2019 
Op dit moment is de school druk bezig met de planning voor het komende schooljaar. Door de wisseling van 
directie is het helaas niet gelukt dit vóór de meivakantie rond te krijgen. U zult zo spoedig mogelijk na de 
meivakantie het vakantierooster én de overige vrije dagen van ons krijgen zodat u hier met uw eigen planning 
rekening mee kan houden. 
 
Ook is de school al druk bezig met de groepsverdeling van het komende schooljaar. Ook hier hopen we snel na de 
meivakantie meer duidelijkheid over te geven. We houden u op de hoogte!! 
 

INFORMATIEAVOND NIEUWE KINDEREN 
De afgelopen open dag is door veel nieuwe ouders bezocht. Dat is fantastisch! Toch hoort de school in de 
wandelgangen dat een heel aantal nieuwe ouders niet de mogelijkheid hadden om op de open dag naar school te 
komen. Vandaar dat we hebben besloten om nog een informatieavond te organiseren. Deze zal zijn op 
dinsdagavond 15 mei a.s. om 19.30 uur. Heeft u vrienden/familie/buren, etc. die graag eens een kijkje willen 
komen nemen op onze leuke school?  Geef deze datum aan hen door! Ze zijn van harte welkom.  
 

CREATUUR 
Binnenkort start weer het creatuur. Onderaan deze nieuwsbrief zit een oproep voor hulpouders. Deze bevelen wij 
u ten zeerste aan! Laten we er samen twee gezellige vrijdagmiddagen van maken!!  
 

VERLOF AANVRAGEN 
In onze huidige schoolgids kunt u niets teruglezen over het eventuele verlof van uw kind en wat uw rechten en 
plichten zijn.  Om toch duidelijkheid te geven aan u wat onze wetgever zegt over het toekennen van verlof aan 
leerplichtige kinderen heeft de school de onderstaande tekst opgesteld.  
 

In de leerplichtwet staat vermeld dat een kind vanaf 5 jaar verplicht is  de school te bezoeken als er onderwijs 
wordt gegeven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk: 
 
a. gewichtige omstandigheden 
Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of leerling liggen. Hierbij kan gedacht 
worden aan: 
- verhuizing van gezin 
- overlijden bloed- of aanverwanten ( 1e en 2e graad ) 
- huwelijk bloed- of aanverwanten ( 1e en 2e graad ) 
- feest van bloed- of aanverwanten ( jubileum ) ( 1e en 2e graad ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbOcuHDR_5TUwy8hRWz3EoecjDNpLgzw2KXLRG6lbUk3kjMg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:oudercomite@armhoefseakker.nl


- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. ( 1e en 2e graad ) 
Voor de duidelijkheid vermelden we hieronder enkele situaties die niet onder gewichtige omstandigheden 
vallen: 
- familiebezoek buitenland 
- vakantie in goedkopere periode 
- uitnodiging van familie en vrienden om buiten de reguliere schoolvakantie op vakantie te gaan 
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met (verkeers)drukte. 
- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
- Speciale verjaardagen ouders bv 50 jaar. 
- Deelname aan sportactiviteiten, niet georganiseerd door de school 
 
b. vakantie onder schooltijd 
In verband met de specifieke aard van het beroep van (één) van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de 
reguliere vakantie worden ingediend. U moet gebruik maken van het speciaal daarvoor bestemde formulier, dat 
verkrijgbaar is bij de directeur. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de 
specifieke aard van het beroep blijkt. 
Dit verlof kan slechts éénmaal voor ten hoogste 10 dagen worden verleend. De eerste twee weken aansluitend 
aan de zomervakantie mag er door de directeur geen verlof worden verleend. 

  
c. verlof in verband met religieuze verplichtingen. 
Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging bestaat de 
mogelijkheid om bij de directeur verlof aan te vragen. 
 
De directeur neemt zelf een beslissing over de verlofaanvraag voor maximaal 10 schooldagen, maar moet zich 
daarbij houden aan bovenstaande regels. Als het een aanvraag van meer dan 10 schooldagen betreft wordt deze 
doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. De leerplichtambtenaar 
neemt in overleg met de school een besluit. Wanneer ouders toch zonder toestemming van de directeur verlof 
nemen, dan is deze genoodzaakt uw kind te noteren als zijnde ongeoorloofd afwezig en dient hij dit door te 
geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
 

 
Vanaf heden maakt de school gebruik van een speciaal formulier waarop u het verlof kan aanvragen. U krijgt dan, 
na uw aanvraag,  z.s.m. antwoord vanuit de directie of uw verlof wordt gehonoreerd. Dit formulier is te 
downloaden vanaf onze website www.armhoefseakker.nl  of op school op te halen. Voor het gemak is dit 
formulier ook als bijlage bij deze nieuwsbrief gestopt.  
 

KONINGSSPELEN  
A.s. vrijdag 20 april is het zover: de KONINGSSPELEN 2018!  
Het gaat een fantastische dag worden met heerlijk weer. 

 
We beginnen deze feestelijke dag met een heerlijk koningsontbijt, zodat alle kinderen de 
dag gezond en vol energie kunnen starten. Daarna gaan we alweer lekker bewegen op 
het dansje van Fitlala tijdens de officiële opening van de koningsspelen.  
 
 

 
Tijdens de lunchpauze kunnen de kinderen zich thuis of tijdens het overblijven weer opladen voor de middag.  
In de middag gaan de kinderen zich inzetten voor Tanzania door zoveel mogelijk rondjes te rennen. Eens kijken 
welke klas het meeste geld ophaalt voor dit mooie doel!  
De sponsorbrief hoeft nog niet mee naar school deze vrijdag, uiterlijk 18 mei wordt de sponsorbrief ingeleverd 
met het opgehaalde geld.  
Komt u ook gezellig de kinderen aanmoedigen!  
 
 
 

http://www.armhoefseakker.nl/


 

 
 

Crea-t-uur 
 

Beste ouder(s), verzorger(s),         
 
We zijn weer gestart met de voorbereidingen voor het project crea-t-uur. 
Wederom zal het project plaatsvinden op 2 vrijdagmiddagen, 1 en 8 juni 2018. De bedoeling is dat 
de leerlingen van groep 5 tot en met 8, in heterogene groepen, aan een creatieve activiteit deelnemen. 
Deze activiteit moet ongeveer 1,5 uur duren (van 13.45 u. tot 15.15u.) 
We hopen dit jaar weer op uw medewerking, zodat we weer voldoende activiteiten kunnen realiseren! 
We hebben, gezien de grote groep kinderen, minimaal 14 ouders nodig voor de activiteiten. Te 
denken aan: toneel, dansles, drama, computerles, tafeltennis, koken, werken met textiel, etc.. De 
activiteit kan op locatie plaatsvinden, maar ook eventueel op school! 
Bent u creatief, of iemand anders binnen uw familie,  en kunt u op bovengenoemde vrijdagmiddagen, 
wilt u zich dan middels onderstaand strookje opgeven voor het crea-t-uur.   
 
We hebben ook nog ouders nodig die een groepje kunnen vervoeren naar een activiteit buiten school. 
Ook dit kunt u middels onderstaand strookje aangeven. 
 
Graag het strookje z.sm. inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.  
 
Met creatieve groeten, 
de werkgroep 

------------------------------------ 
 
De ouder/verzorger van ___________________________ uit groep _____ van _________ 
 
wil de activiteit _______________________organiseren en doet dit binnen/buiten school.   
      

 

emailadres:__________________________ 
 
 
De ouder/verzorger van ___________________________ uit groep _____ van _________ 
 
geeft zich op een groepje te vervoeren naar een buitenschoolse activiteit en terug op: 
 
O vrijdagmiddag 1 juni 
 
O vrijdagmiddag 8 juni 
 
 

 

 



 
 
 
 


