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AGENDA

NUMMER  6  -  24  NOVEMBER  2021

22 t/m 26 nov
Cito groep 8 

3 dec
 Sinterklaas op school
(onder voorbehoud)

5 dec
Sinterklaas

6 dec
Studiedag alle kinderen

hele dag vrij

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

aanscherping maatregelen

Beste ouders/verzorgers,
Na bijna twee fijne jaren werkzaam te zijn geweest
op de Armhoefse Akker, is er onverwachts een nieuwe
baan op mijn pad gekomen. Een kans om in het
voortgezet onderwijs aan de slag te gaan met een
andere doelgroep en doorgroei mogelijkheden heeft
mij dit doen besluiten. Op de fiets naar mijn werk en
dat in mijn eigen woonplaats is een kans die ik niet
kon laten schieten. 
Met een lach en een traan neem ik afscheid van een
hele leuke baan waar ik met veel plezier werkzaam
ben geweest. Een groot compliment voor alle
collega's en kinderen. 
Ik ben er nog tot 1 februari om jullie allemaal een fijne
schooldag te bezorgen! 
Met vriendelijke groet,
Jos van Pinxteren

vertrek meneer jos

1,5 meter afstand is weer verplicht, dit geldt voor ons
als personeel onderling en ook voor u als ouders rond
de school. Voor kinderen is niet niet van toepassing. 
Externen, waaronder dus ook ouders, mogen niet
meer in de school komen. Oudergesprekken worden
vanaf nu weer online gevoerd (uitzonderingen hierop
zijn in overleg mogelijk). 
Vooralsnog gaat de Sinterklaasviering door zoals
gepland, maar wel op dezelfde basis als vorig jaar
met in achtneming van de regels. 

Zoals u misschien in het nieuws ook al gehoord heeft zijn
de maatregelen voor het basisonderwijs weer
aangescherpt. De belangrijkste veranderingen hebben
we hieronder voor u op een rij gezet:

Op dit moment zijn er weinig besmettingen in de school.
We hopen dat dit zo blijft zodat we minimaal gebruik
hoeven te maken van online lesgeven. 



Wist je dat:
 

Meneer Thijs heel erg muzikaal is
 
 
 

Hij een eigen Sinterklaaslied
heeft geschreven voor de

kinderen
 
 

6 dec een studiedag is en alle
kinderen vrij zijn

 

Enquête Brood & spelen
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Ons Sinterklaaslied 

Beste ouders/verzorgers,

Wij zouden u willen vragen een korte enquête
in te vullen over de tussenschoolse opvang door
Brood & Spelen op uw school.
Door middel van uw antwoorden kunnen zij de
dienstverlening nog beter aanpassen aan de
wensen van de klanten.
Klik hier voor de enquête 

Hartelijk dank voor de medewerking. 
Met vriendelijke groet,
 
Brood & Spelen
Nicole Lucker

Dat meneer Thijs erg muzikaal is weten de
meeste ouders misschien nog niet. 

Hij heeft een heel leuk Sinterklaaslied
geschreven, dit lied kennen de kinderen al
aardig uit hun hoofd! Zelfs enkele groepen
hebben er een leuk dansje bij bedacht. 

Nieuwsgierig naar het lied klik dan op de
link hieronder om de tekst en 
de muziek te downloaden.

https://we.tl/t-yhkQ3z0yYd
 

Filmen in het kader van

professionalisering 

Op onze school werken medewerkers en
studenten continu aan professionalisering. In
het kader van opleiding en intervisie worden er
filmopnames gemaakt. Het uitgangspunt is om
leerlingen niet herkenbaar te filmen. Het kan
voorkomen dat er leerlingen worden gefilmd.
De opnames worden alleen in het kader van
scholing gebruikt en worden daarna z.s.m.
verwijderd. Het filmmateriaal wordt alleen
gedeeld met de betrokkenen.

Met vriendelijke groet,
Eelke Brummer
Basisschoolcoach

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezrFqfm541lfOB7oaYCzq2Xrfkj8TH1COOGU_E1Jz8moSvog/viewform?usp=sf_link
https://we.tl/t-yhkQ3z0yYd


Wat is je positie als ouder en als ex-partner, Andere ouders delen hun verhaal over hun
ervaringen en hun proces.
Wat is de positie van kinderen ,kinderen vertellen over hun ervaringen met hun gescheiden
ouders.
Wat is belangrijk voor ouders en kinderen om te weten voor nu en de toekomst 
U krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen.

Er worden speciale ouderbijeenkomsten georganiseerd voor ouders die uit elkaar zijn.

Waar en wanneer?
Dinsdag 14 en woensdag 15 december in Theater de Leest in Waalwijk
Inloop: vanaf 19.00 uur, Start: 19.30 uur. Einde: ongeveer 21.00 uur
Adres: Vredesplein 12,5142RA Waalwijk
Parkeren: Parkeren kan gratis op schuin tegenover het theater
Aanmelden: vooraf i.v.m. RIVM-richtlijnen via e-mail, zie Aanmelden.
De bijeenkomst is kosteloos.

Wat kunnen ouders verwachten van de bijeenkomst?
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over:

 
Aanmelden kan via ouderbijeenkomsten@alsjeuitelkaargaat.nl
Geef je naam door, wie je meeneemt en welke dag je wilt komen. Ouders hoeven niet samen te
komen. Vandaar de twee data. Heb je nog een vraag of wil je even overleggen bellen kan naar
Tanja van Stappershoef 06 34659776 en je kunt je natuurlijk ook altijd zelf aanmelden als
professional.
 
Met vriendelijke groet,

 Tanja van Stappershoef
 Projectcoördinator Alsjeuitelkaargaat
 06 34 65 97 76
www.alsjeuitelkaargaat.nl
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