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AGENDA

6 t/m 15 okt
 Kinderboekenweek

14 okt
 Schoolfotograaf 

22 okt 
Start Herfstvakantie
kinderen vrij om 

12.00 uur

Beste ouders/verzorgers,

Graag wil ik u informeren over de stand van zaken bij ons
op Armhoefse Akker. We zitten momenteel in een
positieve flow. We zijn dit schooljaar gestart met
onderwijsassistenten en die beginnen steeds beter hun
plek in de diverse groepen te vinden. Het is een echte
meerwaarde voor de leerkrachten en het geeft tevens
'extra handen' in de klas. Dit heeft vervolgens weer
directe invloed op onze schoolontwikkeling. 

Tot slot wil ik juffrouw Anoeska veel beterschap wensen.
Zij is momenteel thuis aan het herstellen van LongCovid.
Gelukkig hebben we de vervanging goed kunnen
oplossen. 

 Gérard Massar
 directeur bs Armhoefse Akker. 
 

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

In de schoolapp (en op de website) kunt u vanaf
heden het kopje 'AGENDA' vinden. In deze agenda
vindt u alle activiteiten van onze school. Deze
activiteiten kunt u dan ook direct in uw eigen
agenda zetten met één simpele handeling.
Wanneer u naar de agenda gaat kunt u
rechtsboven op een 'filter-knop' drukken. Als u in
dat menu naar beneden scrolt kunt u klikken op
'abbonneer op agenda'. Door hierop te klikken
wordt de agenda van school automatisch
gesynchroniseerd in uw agenda van uw mobiele
telefoon. Zo hoeft u nooit meer wat te missen!

nieuw in de app: de

Activiteiten agenda 
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schoolreisje naar de Efteling
Jaaa eindelijk is het zover we mogen op schoolreis naar de Efteling, en wel op maandag 18
oktober!

De kinderen komen op de gewone tijd op school om 8.30 uur en gaan gewoon naar hun
eigen klas. Om 9.30 uur komen de bussen aan maar rond 9.45 uur vertrekken we pas richting
de Efteling. Dit is een kwartier later dan eerder in de schoolapp is vermeld, maar hierdoor
hoeven we in de Efteling minder lang te wachten voordat we naar binnen mogen. 

Zorg er voor dat je kind goede schoenen aan heeft evt. regenjas bij slecht weer. Het fruit en
lunch en drinken moeten de kinderen zelf mee nemen voor de hele dag. Verder mag er
uiteraard ook iets lekkers mee. Hou er rekening mee dat de kinderen de tassen zelf moeten
dragen de hele dag, dus maak ze niet te zwaar. 

Rond 16.15 uur komen de bussen weer en rijden we om 16.30 uur en verwachten we rond 17.00
uur weer op school te zijn. 

Wij hebben er super veel zin in wij hopen de kinderen ook. 
Namens de OC. 
Bij vragen, app naar: 06 29 50 56 40

BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label)
Het verkeer en de veiligheid rondom onze school is voor iedereen even belangrijk. Om dit te
ondersteunen, is er een verkeerscommissie op onze school actief. 2 leerkrachten en 1 ouder
hebben zich tot doel gesteld activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn
creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. U zult hier gedurende de loop van het jaar
verder van op de hoogte gesteld worden. 
Verder zijn we voor de organisatie van het verkeersexamen in groep 7 een samenwerking
aangegaan met bs Pendula en obs Panta Rhei.

namens de verkeerscommissie
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Op basisschool de Armhoefse Akker in groep 7A is er al veel geld opgehaald. Het zijn
verschillende bedragen. Meis en Willemijn interviewen elkaar over dit onderwerp:

Wat vind je van de kinderpostzegel actie?
Ik vind het goed dat het gedaan wordt. De kinderen in de corona tijd die het moeilijk hebben
gehad verdienen ook wat leuks.
Hoe heb je ervoor gezorgd dat je zoveel geld hebt opgehaald?
Ik ben bij zoveel mogelijk huizen langs geweest. En ze hebben bijna allemaal iets gekocht.
Hoeveel heb je eigenlijk opgehaald?
Ik heb nu ongeveer 900 euro opgehaald en hoop dat 
ik de duizend euro haal. 
Een stukje van Willemijn wat zij graag wil vertellen:
Ik ben trots op het bedrag dat ik heb opgehaald 
en ik hoop dat ze er blij mee zijn er iets moois van 
kunnen doen. En mijn zusje Josefien heeft ook heel 
goed geholpen.

Groetjes van Willemijn en Meis

Kinderpostzegelactie groep 7 en 8

5 oktober dag van de leraar 

5 oktober was het na twee jaar eindelijk weer mogelijk om de dag van de leraar 'live' te
mogen meemaken. Alle 850 werknemers van Xpect Primair waren uitgenodigd in het
prachtige Hilvarenbeek waar het Safaripark voor één dag ons terrein was. Het was een hele
mooie en goed georganiseerde dag, waarin 'de kracht van verbinding' centraal stond en
alle werknemers in het zonnetje werden gezet.
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Dit schooljaar mogen we ook een aantal stagiaires
verwelkomen op onze school. Hieronder stellen zij
zich allemaal even aan u voor!

 
Hallo beste ouders, 

mijn naam is Gijs en ik zal het komende half jaar bij
jullie kinderen lesgeven als stagiair in groep 4. Zoals
je ziet ben ik erg vrolijk en houd ik erg van outdoor
activiteiten doen en dat doe ik het liefste met mijn
vrienden op de scouting. Door de scouting ben ik les
gaan geven en dat is tot nu toe erg bevallen. Ik zit in
mijn tweede jaar van de PABO in een leuke klas. Voor
de rest vind ik het leuk om Karnaval in Prinsenbeek te
vieren en doe dat vol passie en dat wil ik graag
meegeven aan de kinderen. Verder vind ik het leuk
om een mooi stuk te wandelen in bijvoorbeeld
Oostenrijk. Mij lijkt het leuk jullie te ontmoeten bij de
poort en soms in de klas op dinsdag en woensdag. 

Tot een volgende keer!

Even VOORSTELLEN.. 

Hallo ouders van de Armhoefse Akker

Mijn naam is Loeki van Veldhoven en ik ga
op dinsdag en woensdag stage lopen bij
meester Paul in groep 4/5. Ik heb er echt
heel veel zin in en mijn eerste indruk van de
klas is super positief. Ik zit in mijn eerste jaar
van de Pabo op de Fontys in Tilburg. Ik woon
in Oirschot en voor mij is het een half uur
reizen met de bus. Mijn hobby’s zijn
volleybal, duiken, uit eten en op vakantie
gaan. Geschiedenis is het vak waar ik zelf
heel erg in geïnteresseerd ben, dus hopelijk
kan ik dat terug laten komen in de lessen
die ik ga geven. Hopelijk tot snel!

Groetjes, 
Loeki 



 PAGINA  5 Armhoefse  Akker  Nieuws

 

Ik ben Fleur van Schijndel en studeer aan de Pabo. Ik
ben nu voor de tweede keer een vierdejaars student
en hoop over ongeveer driekwart jaar mijn diploma in
ontvangst te mogen nemen. Ik loop stage in groep 7B
en zal hier ook vijf weken de hele klas overnemen.
Mijn vaste stagedagen zijn maandag en dinsdag.

Verder ben ik 21, woon nog thuis samen met mijn
ouders en mijn broers van 24 en 26. Thuis, maar zeker
ook op school, ben ik graag creatief bezig. Ik verf
(oude) kleding om het een nieuw leven en te geven. 
Mijn andere hobby’s zijn lezen, bakken, wandelen en
skeeleren maar vooral heel veel leuke dingen doen
met mijn vrienden. 
Naast mijn hobby’s vind ik sporten ook leuk om te doen
en ik heb 10 jaar lang op hockey gezeten.

Mocht je toevallig in de Beekse Bergen komen, dan is
de kans aanwezig dat jij mij tegen zult komen. Ik werk
hier namelijk elke zaterdag en in de vakanties. Ik ben
werkzaam in de horeca dus wie weet treffen we
elkaar.

Ik heb er zin in en we gaan er samen een mooi jaar
van maken!

Mijn naam is Bas Hoevenaars, 30 jaar oud en woon
hier in Tilburg. Ik ben recent begonnen aan de PABO
(flexibele deeltijd) op Fontys, Tilburg. Mijn stage op
basisschool ‘Armhoefse Akker’ is dan ook mijn eerste
stage in het onderwijs. Ik loop de komende periode
iedere dinsdag mee met juffrouw Anja en haar groep
6. Erg spannend, maar heb er heel veel zin in! Op dit
moment werk ik, naast mijn studie, nog als marketeer
maar hoop snel het onderwijs in te kunnen. In mijn vrije
tijd vind ik het erg leuk om samen met mijn vriendin
en/of vrienden er lekker op uit te gaan voor een
hapje, een drankje of een leuke activiteit! Daarnaast
hockey ik ook al ruim 20 jaar bij MHC Berkel-Enschot
en doe ik dat nog altijd met heel veel plezier.
Mochten jullie mij tegenkomen op of rondom de
school, spreek me gerust aan. Ik maak graag kennis
met jullie! 
Hopelijk tot snel!
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Hoi allemaal,                             

Leuk dat je de tijd neemt om te lezen wie ik ben. Ik ben
namelijk Mirte! Het komende half jaar heb ik de kans
gekregen om vanuit de Pabo bij jullie op school stage
te komen lopen. Dit ga ik doen in groep 3 bij Monique.
Ik kom vanaf de deeltijd dus je zult me vooral op
dinsdagen zien.

Ik heb ervaring op het gebied van kunst en cultuur. Ik
heb namelijk de opleiding tot docent beeldende kunst
en vormgeving afgerond. 
Mijn passie voor creativiteit uit zich bij mij in het
schrijven van verhalen, verzamelen van kunst en net niet
lelijke voorwerpen en het maken van films. 

Ik vind het altijd leuk te helpen of een praatje te
maken, dus spreek me vooral aan als je me tegen komt. 

Wist je dat:

Vandaag de kinderboekenweek
weer is begonnen?

 
Het thema 'Worden wat je wil' is?

 
We veel boeken gaan lezen die

alles te maken hebben met
beroepen?

 
Er ook weer een

voorleeskampioen zal worden
gekroond?

 
We op 22 oktober een

spectaculaire afsluiting hebben?


