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NUMMER 4 -  20 OKTOBER 2022

 
21 okt

Start herfstvakantie om 12.00 uur
31 okt

Start na herfstvakantie
3 nov

Kinderen vrij om 12.00 uur i.v.m.
studiemiddag

7 nov
Start Cito groep 8

11 nov
Weeksluiting groep 3 - 4

 

 

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

Beste ouder(s)/verzorger(s),    
  
In juni berichtten we u dat ons bestuur
Xpect Primair een intentieovereenkomst
heeft getekend om een fusie met de
Kinderopvanggroep te verkennen. Deze
intentie is na uitvoerig onderzoek naar
de mogelijke kansen en gevolgen
omgezet naar een voorgenomen besluit .
Dit is mooi nieuws om deze kansrijke
ontwikkeling verder uit te bouwen. Voor
het einde van het jaar laten we u weten
of dit voorgenomen besluit
daadwerkeli jk omgezet wordt tot de
fusie en wat dit voor u,  uw kind en de
school inhoudt. Op korte termijn heeft
dit geen grote gevolgen voor leerlingen
en hun ouders.    
  
Mocht u vragen hebben, kunt u contact
met mij opnemen.      
Harteli jke groet,

Gérard Massar, directeur



Afgelopen woensdag hebben wij bezoek
gehad van een speciale gast voor de
Kinderboekenweek. De Oliemeulen is langs
geweest en hadden allerlei dierenvriendjes
met zich mee genomen. Zo hadden ze een
slang, vogelspin, ui l ,  s lak, krekels en nog veel
meer bij  zich. De kinderen kregen een
demonstratie over de dieren en mochten aan
het eind van de demonstratie de vogelspin en
de slang nog even aanraken. Dit was erg
spannend, maar wel heel gaaf!

BEZOEK VAN DIEREN VAN DE OLIEMEULEN OP
WOENSDAG 12 OKTOBER
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Vanmiddag worden 

gehouden.

Groep 1-2a                Fiene
Groep 1-2b                Annemijn
Groep 3                     Jill
Groep 4                     Elin 
Groep 5                     Dorus
Groep 5/6                Ties
Groep 6                     Jens 
Groep 7                      Suus
Groep 8a                    Teun N.
Groep 8b                    Teun Z.

Onderstaande leerlingen zullen vandaag gaan voorlezen:

In de eerst volgende nieuwsbrief zullen wij bekend maken wie de wedstrijd heeft gewonnen.
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 Vorige week is de Kinderboekenweek begonnen. Dit is vaak een moment om
leuke nieuwe boeken te kopen en ouder boeken op te ruimen. Op de
hoofdlocatie van onze school staat bij  het kantoor van Nona en Sven een
boekenkist.  In deze boekenkist kunt u boeken deponeren. De kist wordt door
Stichting Boekwinst met regelmaat leeggehaald. De boeken worden door
hen verkocht op markten en vanuit boekenzuilen (zoals in het St Elisabeth
Ziekenhuis).  De opbrengst van de verkoop gaat in zi jn geheel naar goede
doelen. Eén van die doelen is ons samenwerkingsverband met Same,
Tanzania. Mocht u boeken wil len opruimen, wij zi jn er heel bli j  mee. 

 
M.V.G. WERKGROEP TANZANIA, ANJA VERKUIJL

 
 
 

Kinderboekenweek enKinderboekenweek en
TanzaniaTanzania



Beste leerling,

Heb j i j  zin om op vri jdag 6 januari de dag sportief en gezell ig door te brengen
met je klas- en schoolgenoten? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi
Basketbal!

Wie:  Kinderen uit groep 3 t/m 8
         -Groep 3-4 Clinic
         -Groep 5 t/m 8 toernooi  

Wanneer: Vrijdag 6 januari 2023
  
Waar:   Sporthal Drieburcht

Teams
Een 3-tal team bestaat uit:  3 spelers en een aantal wisselspelers.  
We adviseren 2 wisselspelers ,  maar een school is vri j  om meer of minder
wisselspelers in te schri jven.

Er wordt gespeeld op een klein veldje.

Categorieën; 
-Groep 5/6 (jongens en meisjes gemengd)
-Groep 7/8 (jongens en meisjes gemengd)

Jongere kinderen mogen meespelen in een hogere groep. Andersom mag dit
niet.

Informatieboekjes,  wedstri jdboekjes,  website en Facebook
-Voorafgaand aan het toernooi ontvang je een informatieboekje. 
-Op de website
https://www.sportinti lburg.nl/basisschoolprojecten/vakantietoernooien komt
ook het informatieboekje te staan.
-Volg ook de Facebookpagina van Vakantietoernooien!

Wie doet er mee aan het
vakantietoernooi basketbal?
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Doe je mee?
Geef je dan op door onderstaand strookje in te vul len en op school in te
leveren.
Doe dit wel vóór dinsdag 8 november 2022  bij  Juffrouw Nona of meneer
Sven! 
Meedoen kost € 3,65.per persoon lever dit geld in een enveloppe met je
naam erop in.  

Begeleiders/coaches gevraagd!
Elk team heeft ook een begeleider nodig. Van de begeleider wordt verwacht
dat hi j/zij :
- 18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor het team;
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel in
de zaal als daarbuiten;
- Er voor zorgt dat het team op ti jd klaar staat voor de volgende wedstri jd;
- Ti jdens de wedstri jd de kinderen op een posit ieve manier aanmoedigt.

VUL ONDERSTAANd STROOKJE IN

Ja, ik doe mee met het Vakantietoernooi Basketbal

Naam leerl ing (voor- en achternaam):
_____________________________________________ 

Geslacht: jongen/meisje /neutraal*

Groep: _________

Ik heb iemand die graag een team wil  begeleiden: ja / nee*

Naam begeleider:___________________________
Telefoonnummer:________________________  
Handtekening ouder:
________________________________________________________

Strookje inleveren bij:   Juffrouw Nona of meneer Sven vóór dinsdag 8
november 2022! 

*doorhalen wat niet van toepassing is.
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vergeet u niet om uw kind(eren)
aan te melden voor de TSO! 

Uiterlijk voor 28 oktober 2022

Het team van bs Armhoefse akker wenst u
allemaal een fijne:
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