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Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

Ik wil nu direct betalen en heb 1 kind op BS
Armhoefse Akker;
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek
/?id=MJh56xmNRUms6SPkUzrf2A 
Ik wil nu direct betalen en heb 2 kinderen op BS
ArmhoefseAkker;
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek
/?id=UtVdxbe5SJat1B8CpJgAbw 
Ik wil nu direct betalen en heb 3 kinderen op BS
ArmhoefseAkker;
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek
/?id=EaAnxg_BTXWWj4c-JgXEfg 
Ik wil nu direct betalen en heb 4 kinderen op BS
ArmhoefseAkker.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek
/?id=FXgHkyxkRN-NN_dF5Zagaw 

Beste ouders/verzorgers,
 
Op 24 september heeft u een brief ontvangen over de
ouderbijdrage 2021/2022. We zijn er trots op dat al
ruim 75% deze betaald heeft. 
Mocht u de betaling per ongeluk over het hoofd gezien
hebben dan vindt u hieronder nogmaals de betaallink
voor de ouderbijdrage, door op de juiste link te klikken
kan u snel, eenvoudig en veilig betalen.

1.

2.

3.

4.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking namens de
oudercommissie. Hiermee kunnen we verschillende leuke
activiteiten voor alle kinderen organiseren.

Met vriendelijke groet,
Gérard Massar Directeur 

Ouderbijdrage 
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schoolreisje een groot succes!
18 Oktober was het eindelijk weer zo ver, de Efteling was het decor van deze prachtige dag.
Alle kinderen hadden er extreem veel zin in, de rugzakjes puilden uit met broodjes, drinken,
chips en het nodige snoepgoed. Nadat de dubbeldek bussen gevuld waren vertrokken we
richting Kaatsheuvel. Na een korte reis verliep het bij de entree voorspoedig en waren de
kinderen in hun groepjes binnen no time verdwenen en op weg naar hun favoriete attracties.

Het mooie droge weer was een extra cadeautje deze dag, we zagen alleen maar blije en
enthousiaste gezichten voorbij rennen en wandelen. Na de lunch werden er alweer nieuwe
plannen gemaakt wie waar nog in wilde om zo iedereen zijn wensen te vervullen.

Voordat we er erg in hadden was de dag dan ook al weer ten einde en verzamelde alle
kinderen bij de uitgang en daarna weer richting de bussen.  Uiteindelijk kwamen we met een
beetje vertraging aan op school, waar allen ouders op hun kinderen stonden te wachten.

De kinderen en wij zelf vonden het echt een super geslaagde dag waar iedereen enorm van
heeft genoten!

Zoals jullie wellicht weten, zijn wij verbonden met
het Stedenband Tilburg- Same/Tanzania. Het
afgelopen jaar hebben de kinderen heitje voor
karweitje gedaan, om geld op te halen voor het
bouwen van nieuwe toiletgebouwen voor onze
partnerschool, Njoro Primary School. Een laatste
update laat zien dat de daken erop liggen en
men bezig is met de toiletten aan te sluiten op
het watersysteem. Met heel veel dank van Mss.
Elisabeth, de directrice van de school en Father
Deo, onze coördinator in Same

TANZANIA/same



Alle teams uit groep 3/4 spelen hun wedstrijden in het T-Kwadraat. Dit omdat er op 4 kleine
veldjes gespeeld wordt en alleen deze hal de juiste belijning heeft. Deze teams bestaan uit 4
spelers. (zonder keeper i.v.m. kleine doeltjes)
Teams uit de groepen 5 t/m 8 spelen hun wedstrijden in diverse sportaccommodaties verspreid
door de stad. Deze teams bestaan uit 1 keeper en 5 spelers. 
Wissels: Er mogen ook extra (wissel)spelers ingeschreven worden.

Heb jij zin om in de kerstvakantie een dag sportief en gezellig door te brengen met je klas- en
schoolgenoten? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi Zaalvoetbal.

Wie:                 Kinderen uit groep 3 t/m 8.                      
Wanneer:        Donderdag 6, vrijdag 7 januari
Waar:              Het zaalvoetbaltoernooi wordt gespeeld in de gemeentelijke sporthallen 
                        verspreid over de gemeente Tilburg. 

Teams en speellocaties:

Categorieën
Groep 3/4 = O   Groep 5/6 = M   Groep 7/8 = B
Streetwise cup poule jongens groep 7/8 = SWCJ (maximaal 1 team per school)
Streetwise cup poule meisjes groep 7/8 = SWCM

De school bepaalt in welke categorie er wordt deelgenomen. Alle categorieën spelen
poulewedstrijden. Ook de Streetwise cup poule. Alle poulewinnaars uit de Streetwise cup poule
plaatsen zich automatisch voor de volgende ronde. Er worden dus geen finales gespeeld tijdens het
Vakantietoernooi. De Streetwise cup poule is de opvolger van de Johan Cruijff 6 vs 6 competitie.

Doe je mee? Vul dan de gegevens in op onderstaande link vóór woensdag 10 november 00.00 uur de
kosten zijn €3.60 per kind.
https://forms.gle/2PP5QbtpaVBk6YeAA 

Begeleiders/coaches gevraagd!
Elke school heeft ook 1 of meerdere begeleiders nodig. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij:
-18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor de kinderen;
-Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel in het veld als daarbuiten;
-Er voor zorgt dat de kinderen op tijd klaar staan voor de volgende wedstrijd.
-Tijdens het toernooi de kinderen op een positieve manier aanmoedigt.
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vakantietoernooi zaalvoetbal

https://forms.gle/2PP5QbtpaVBk6YeAA


Uit groep 5
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Door Mia groep 7A:
Vandaag kwam Joost van Roosmalen
(de vader van Brent) in de klas. Hij
heeft een hele fijne stem om naar te
luisteren. Eerst kregen we een lesje
geschiedenis over Halloween dat
was echt super gaaf!
Joost is Foodstylist (Boefkik)  en zorgt
ervoor dat eten er heel mooi en
lekker uit ziet voor reclames. Hij is
heel creatief en maakt de beste
dingen van eten zoals: nepwormen,
hersenen en een mes van chocolade.
Het was echt een hele leuke dag!

Bij ons in de klas zijn meerdere papa’s en mama’s
komen vertellen over hun beroep, omdat dat mooi
aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek. We
hebben er ook erg veel over geleerd en kennen nu
zelfs beroepen die we eerst nog helemaal niet
kenden. Een aantal kinderen vertelt graag over zijn of
haar papa of mama die langs is geweest in de klas.
Noor:
Mijn moeder is woordvoerder
Een woordvoeder is ijgelijk dat je heel veel moet
lezen en schrijven
Ze werkt dus bij de Gemeente
Ze heefdt in de klas verteld over haar beroep voor de
kinderboekenweek

Jens:
papa kwam de klas binnen en toen ging hij vertelen.
hij heeft vertelt over de horicazaken en welke we
alemaal hebben en dat hij heel vaak moet afspreeken
om het daarover te hebben met andere mensen. Hij is
horicaondernemer.

Rowin:
Mijn tante zat op teams en toen veerteld ze over haar
beroep ze heeft een gek beroep .
Ze bouwt ballen niet zomaar balen.
Elektsietijt ballen voor gehendiekepte mensen de
bale kune praaten.
Oh ja, ze spreekt duits en ik vertaalde ales.

uit groep 7 

Dinsdag 19 oktober was Joost van
Roosmalen in de klas van groep 7A
met het beroep: kok, foodstylist,
productontwikkelaar, presentator,
videokok, proever, afwasser,
handmodel, baas, planner, schrijver…
dus gewoon kok bij Boefkik. 

De kinderen zijn mee teruggenomen
in de tijd, de geschiedenis van
Halloween tot aan de tijd van nu dat
alles steeds gekker wordt en steeds
meer mensen Halloween vieren in
Nederland. Daarbij heeft Joost de
kinderen geïnspireerd met te gekke
Halloween lekkernijen op foto’s,
maar ook in het echt welke de
kinderen zelfs mochten proeven.

beroepen in de klas 



BOA's in groep 8 
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Wist je dat:
 
 

Armhoefse Akker een
Instagramaccount heeft

@armhoefseakker
 
 
 

We vanaf heden een
kinderraad hebben en
de eerste vergadering

al geweest is.

Kind: "Juf, wie komt er bij ons als juffrouw
Joop met pensioen is?" 

Juf Bianca (36 jaar): "Dan kom ik meer
werken bij jullie in de klas". 

Kind: "En als jij dan met pensioen gaat?
Wie komt er dan bij ons?"

Ander kind: "Dan mogen wij naar groep 3." 
 

Kleuterpraat

Jarig zijn op school is natuurlijk een
fantastische dag, en trakteren hoort
hier zeker bij! 

Vanuit school stimuleren wij
gezonde traktaties dus geef uw
gezonde creatieve geest maar de
ruimte. De traktaties hoeven sinds
de versoepelingen niet meer
voorverpakt te zijn wat dus weer
veel meer gezonde opties biedt.

gezonde

Traktaties op

school 

Wij zijn sinds dit jaar een BVL-school (Brabants
VerkeersveiligheidsLabel). 
Dat houdt in dat we actief bezig zijn met
verkeersveiligheid. Zowel in de klas als in de wijk.
Meneer Nico en meneer Gérard zijn ook in gesprek
met de gemeente om de verkeersveiligheid rondom
de school te verbeteren. 
In dit kader zijn afgelopen vrijdag Tim en Bart, twee
boa’s van de gemeente, op bezoek geweest in groep
8. Zij hebben ons van alles verteld over hun beroep en
waar zij zich mee bezig houden. 

Ze komen binnenkort nog twee keer terug om, samen
met kinderen uit groep 8, naar het parkeergedrag van
ouders te kijken voor en na schooltijd (tijdens het
brengen/halen van de kinderen). 


