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Namens Gérard
Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

 Kind vrije week
20 juni - 24 juni 2022

 
 Woensdag 6 juli 2022

Rapporten gaan mee naar huis
 

Dinsdag 19 en Woensdag 20 juli 2022
Musical Groep 8

 
Donderdag 21 juli 2022

Feestdag voor alle leerlingen
georganiseerd door OC

 
Vrijdag 22 juli 2022

Start zomervakantie om 12.00 uur
 
 
 
 
 

-

Beste  ouders/verzorgers ,

De  rapporten  zul len  meegegeven  worden  op  woensdag  6  jul i .  Dit  is
een  week  eerder  dan  in  de  kalender  vermeld  staat .  Daarna  zul len
er  facultatieve  gesprekken  plaatsvinden  in  de  groepen  3  t/m  6  en
8 .  De  leerkracht  zal ,  indien  nodig ,  ju l l ie  als  ouders  met  kind  hiervoor
uitnodigen .  
Voor  de  kinderen  uit  groep  1-2  geldt  dat  er  voor  iedereen  (m .u .v .
kinderen  die  gestart  zijn  na  de  meivakantie) een  gesprek
plaatsvinden .  De  leerkrachten  van  de  groepen  1-2  zul len  de
betreffende  ouders  t i jdig  informeren  over  het  inschri jven  voor  deze
gesprekken .  De  mogeli jkheden  voor  in  de  avond  zijn  in  ieder  geval
op  7  en  12  ju l i .
De  kinderen  uit  de  groepen  1  kri jgen  een  rapport  wanneer  zij
gestart  zijn  vóór  de  meivakantie .  De  ouders  van  de  kinderen  die
later  gestart  zijn ,  hebben  in  juni  al  een  (kennismakings)gesprek
gehad  met  de  leerkracht .  
In  de  groepen  7  worden  alle  ouders  met  hun  kind  uitgenodigd  voor
een  gesprek .  Tijdens  dit  gesprek  wordt  het  voorlopig  schooladvies
gedeeld .  De  mogeli jkheden  voor  in  de  avond  zijn  in  ieder  geval  op
7  en  12  ju l i .   
Met  vriendeli jke  groet ,
Nienke  Schouwenaars
Intern  begeleider  (maandag  t/m  donderdag)

Terwijl ik dit type zijn de leerlingen aan het genieten van een week vrij. En u
misschien ook wel? Wij zijn deze week normaal aan het werk. We gaan
voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar. Maar ook evalueren over
het afgelopen jaar. Komende woensdag en donderdag hebben we als team
een studie2daagse met overnachting in Biezenmortel. Teambuilding is dan
een belangrijk onderdeel maar we gaan ook aan het werk met het thema;
Pedagogisch Klimaat op school. Onder begeleiding van een externe gaan we
met elkaar kijken hoe is dit nu bij ons op school? Hoe praten we met en over
kinderen, maar ook hoe praten we als team met elkaar en wat is ieders rol
daarin? Daarnaast gaan we het schooljaar evalueren, zoals al geschreven. 
Verder is de formatie bijna rond. We hebben nog paar open eindjes waarvan
ik overtuigd ben dat die ook goed opgelost gaan worden. Het definitieve
formatieplaatje (welke collega krijgt komend jaar welke groep) zal op
maandag 27 juni naar u gestuurd worden. Op donderdagmiddag 30 juni is
dan de ‘klassenwissel’. Groep 8 gaat kennismaken op het Voortgezet
Onderwijs en alle andere kinderen gaan dan naar hun nieuwe groep en
leerkracht. 
Afgelopen vrijdag heb ik samen met het team enorm genoten van de finale
van Armhoef got talent. Alle finalisten waren stuk voor stuk uniek in hun
optreden en lieten hun talenten echt zien aan alle kinderen van de school en
de ouders/verzorgers van de finalisten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u
hierover meer. 
Ik wens iedereen nog een hele fijne en zonnige week toe. 
Gérard Massar, directeur

 



Beste ouders, 

Met pijn in mijn hart ga ik Armhoef na de
zomervakantie verlaten. Een moeilijke, maar
weloverwogen keus.

Afgelopen jaar ben ik gescheiden en heb ik veel
knopen door moeten hakken. Uiteindelijk zijn mijn
ex man en kinderen in het huis in Oosterhout
blijven wonen en woon ik in Dordrecht. 

Ik ben aangenomen op een school in Oosterhout
en mag daar weer een kleutergroep gaan
draaien. Daar ben ik erg blij mee! Ik werk dan
dichtbij mijn kids, heb minder reistijd en kleuters
vind ik het leukste wat er is. 

Maar het afscheid nemen valt ook zwaar. Wat
heb ik het naar mijn zin gehad op Armhoef!
Bedankt voor de 5 mooie en leerzame jaren. Ik ga
jullie ontzettend missen! 
 
Groetjes juffrouw Bianca
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Juffrouw bianca gaat ons het komende
schooljaar helaas verlaten !

   Vrijdag  10  juni  vond  een  workshop  natuureducatie
plaats  in  groep  3 .  De  kinderen  werden  in  twee
groepen  verdeeld  om  in  een  kleine  groep  diverse
voorwerpen  uit  de  natuur  te  bekijken .  Zo  hebben  ze
beestjes  bestudeerd  en  aan  diverse  soorten
bladeren  gevoeld .  Uiteindeli jk  hebben  de  kinderen
met  klei  en  kosteloos  materiaal  diverse  camouflage
dieren  gemaakt .  
 



 
 

Nadat KVW HeKoS in 2020 enkel met een live versie en in 2021 met een afgeslankte versie
doorgang kon vinden, staat de groep dit jaar te springen om weer een week zoals vanouds uit de
grond te stampen! Jullie zijn er natuurlijk ook weer bij, toch? KVW is dit jaar van maandag 22 t/m
vrijdag 26 augustus.

Wat is KVW HeKoS?
KVW HeKoS is een jaarlijks terugkerend evenement aan het einde van de zomervakantie van de
basisschool voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8. KVW duurt een week (maandag t/m vrijdag) en
de kinderen worden elke ochtend gebracht en middag weer opgehaald. De kinderen worden in
groepjes ingedeeld (waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met vriendjes en vriendinnetjes)
en hebben elke dag een ander programma. 

De organisatie van KVW HeKoS is geheel in handen van vrijwilligers. De leiding op de groepjes is
altijd een combinatie van meer ervaren en minder ervaren leiding. De organisatie heeft inmiddels
jaren ervaring met het organiseren van dit evenement. 

KVW HeKoS mag al jaren huisvesten op basisschool de Armhoefse Akker en ook dit jaar zal dat
weer de uitvalsbasis van KVW zijn. 

Hoe schrijf ik mijn kind in en wat zijn de kosten? 
Inschrijven kan heel makkelijk en snel via onze website (www.kvwhekos.nl) en kost €40,-. Heb je
vragen? Neem contact met ons op via info@kvwhekos.nl. 
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KVW HeKoS 2022 - Ben jij er ook bij? 

Donderdag 21 juli organiseert de
oudercommissie een feestdag. Voor
de kleuters is het thema; Circus en 

voor de groepen 3 t/m 8.;
kermis. We zoeken hiervoor
hulpouders dus mocht u
interesse hebben geef u op
via mail: 
oc-armhoefseakker@xpectprimair.nl

http://www.kvwhekos.nl/
mailto:info@kvwhekos.nl
mailto:oc-armhoefseakker@skotzo.info
mailto:oc-armhoefseakker@xpectprimair.nl


“Op  vri jdag  3  juni  j l .  hebben  wij  voor  een  hele  groep  enthousiaste  leerl ingen  ons  verhaal  van  de  Swim  to  Fight  Cancer  mogen  vertel len .  Het  was
bijzonder  en  ook  wel  confronterend  om  te  zien  hoeveel  leerl ingen  (en  leerkrachten) bekend  zijn  met  de  ziekte ,  omdat  het  voorkomt  of  voor  is
gekomen  in  de  eigen  famil ie  of  vriendenkring .  Maar  met  het  evenement  kunnen  we  onze  krachten  bundelen  en  een  posit ieve  energie  creëren .  Het
thema  van  de  SWIM   is  “Vier  het  leven” en  laten  we  dat  doen  met  zoveel  mogeli jk  mensen .  

We  wil len  graag  nogmaals  de  oproep  doen  om  in  te  schri jven  voor  het   evenement .  De  gegevens  op  een  r i jt je :
- De  Swim  is  op  11  september  in  de  Piushaven  (we  testen  het  water  voortdurend .  Het  is  echt  schoon  water !)
- De  kids  kunnen  verschil lende  afstanden  zwemmen ,  afhankeli jk  van  hun  leefti jd  
- Er  is  een  groep  aangemaakt  ‘Armhoefse  Akkertjes ’  waar  de  kinderen  bij  aan  kunnen  sluiten
- Inschri jfgeld  is  euro  10 .  Daarnaast  moeten  de  kids  zoveel  mogeli jk  sponsorgeld  ophalen .  Dat  kan  via  allerlei  leuke  acties
- Alles  is  terug  te  vinden  via  swimtofightcancer/ Ti lburg .  Volg  ook  onze  insta  voor  alle  informatie  

Groet  namens  de  organisatie  van  de  Swim
Kristel  
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Afgelopen vrijdag was de finale van Armhoef Got
Talent. Tijdens de finale hebben we met de gehele
school, ouders, opa’s en oma’s van de finalisten in de
gymzaal gekeken naar de talenten van de kinderen.
Uit elke klas heeft een kind of groepje kinderen hun
beste act laten zien op het podium. Van zingen, tot
dansen, skaten, een instrument bespelen, diabolo en
nog veel meer. Nadat alle optredens van de
kinderen geweest waren, hebben we met de gehele
school nog een grote act gedaan, namelijk de
Macarena gedanst. Tot slot mocht de jury na een
lastige keuze bekend maken wie de winnaar van
Armhoef Got Talent 2022 was. De eerste prijs is
gegaan naar de vier dames uit groep 4: Roos, Jinte,
Frida en Rosalie. Zij zongen samen ‘De diepte’.
Ondanks de hitte hebben we genoten van de
enthousiaste kinderen op het podium. Hopelijk zien
we volgend jaar weer nieuwe talenten tijdens
Armhoef Got Talent.



Van Dinsdag 7 Juni tot Vrijdag 10 Juni hadden we schoolkamp op de camping
Het Ganzenhof. 
We moesten 2 uur fietsen en toen we aankwamen gingen we een aantal
spellen spelen zoals: Sport, Mikado, Boogschieten en nog wat andere spellen.
In de avond kregen we macaroni ( Gemaakt door Juf Nona en Juf Monique;
Dankje😊)  
Woensdag (we werden wakker gemaakt door harde muziek) gingen we
vossenjacht spelen waarbij in het dorp (Bladel) Ouders en Leraren zich
verstopt hadden. Toen we terug kwamen gingen we barbecueën en daarna
hadden we bonte avond. Iedereen ging helemaal los en het was super
gezellig. Na het ontbijt gingen we slagballen, daarna hebben we de hele
dag gezwommen in subtropisch zwembad ‘het Vennenbos’.  
Toen we terugkwamen was Meneer Nico frietjes halen en na het eten hadden
we even vrije tijd en moesten we wachten tot de route van de spooktocht
klaar was. Voordat we de spooktocht gingen doen, gingen we eerst bij het
kampvuur zitten.  
Na de spooktocht was het al rond 3 uur ’s nachts (!) en gingen we eindelijk
slapen. We werden vrijdag wakker gemaakt met potten en pannen en we
moesten ontbijten en na het ontbijt onze kamer opruimen, omdat we naar huis
gingen.  
Niet veel kinderen hadden er zin in om naar huis te gaan. Toen we
aankwamen bij school stonden al onze ouders daar en ik denk  dat iedereen
ook wel weer blij was om bij zijn/haar ouders te zien.  
Ik vond het super leuk  en ik wens de toekomstige groepen 8 een fijn en
gezellig kamp. 
Emma (groep 8) 

Schoolkamp groep 8
naar Ganzenhof

Terugblik door EmmA:
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