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Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

Stand van zaken

zelftesten
Vanaf maandag 6 december ontvangen alle
basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs
een eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen in
groep 6, 7 en 8. Voor de kerstvakantie is er een
tweede automatische levering. Op dit moment is er
nog niets geleverd, we zullen u informeren wanneer dit
wel het geval is zodat u bij de leerkracht de testen
kunt opvragen. Met deze testen kunnen leerlingen van
groep 6, 7 en 8 twee keer per week thuis een zelftest
doen. Dit is een advies, geen verplichting. We
benadrukken dat we op school nooit zelftesten
afnemen bij uw kind.

Zoals jullie wellicht ook lezen in het nieuws is er een
hoop te doen over het wel of niet verlengen van de
kerstvakantie. Dit maakt dat het spannende tijden zijn
en we continu snel zullen blijven schakelen. Wij hopen
dat we open kunnen en mogen blijven zodat we alle
kinderen van kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven
voorzien. Vooralsnog hebben wij gelukkig weinig
besmettingen in en om de school en dit hopen we ook
zo te kunnen behouden. 

Een aantal weken geleden hebben we u bericht over
het vertrek van Marleen. Gelukkig kunnen wij u ook
mededelen dat we voor groep 5 een nieuwe fulltime
leerkracht hebben kunnen vinden! Kim Peters komt ons
team vanaf 1 januari versterken en zal zich in een
volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 
Op dit moment zijn we ook nog druk met het invullen
van de vacatureruimte die ontstaat door het vertrek
van Jos per 1 februari. Zodra hier meer bekend over is
zullen we u hierover informeren. 



Kinderen komen via een eigen ingang naar binnen. Groep 1/2 door hun  normale ingang, 3/4
door hun eigen klassendeur, groep 4/5, 5 en 6 door de noodingang aan de Spoordijk óf
door de ingang bij de blauwe poort en daar direct met de trap naar boven en de groepen 7
en 8 komen via de hoofdingang aan de Spoordijk naar binnen. (Wanneer ze met de fiets zijn
lopen ze dus even via buiten om)
Onder schooltijd zijn we altijd met maximaal 2 groepen op hetzelfde schoolplein.
Vanaf groep 6 wordt leerlingen dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen in de
gangen. Voor volwassenen is dit verplicht.
Externen zijn momenteel niet welkom in de school (uitzonderingen hierop zijn in overleg
mogelijk).

Leerlingen met milde coronaklachten kunnen met een negatieve zelftest naar school. Milde
klachten zijn: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en te hoesten en verhoging tot
38 graden. Blijven de klachten aanhouden dan is het belangrijk om de volgende dag
opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of krijg je reuk-of smaakverlies, dan
is het nodig om een afspraak te maken bij de GGD. Indien u uw kind niet wilt laten testen
moet u de richtlijnen van de GGD hierin volgen.

Wanneer er een leerling (of leerkracht) in de groep positief is gaat niet direct de hele groep
in quarantaine. Dit kan in overleg met de GGD wel van toepassing zijn als er meerdere
besmettingen in een groep zijn.
Leerlingen die in quarantaine zitten, omdat ze in contact geweest zijn met een besmet
persoon, kunnen zich na vijf dagen laten testen bij de GGD. Alleen met een negatieve GGD-
test mag de leerling weer naar school. Een zelftest is hiervoor dus niet voldoende. Indien u uw
kind niet wilt laten testen moet u de richtlijnen van de GGD hierin volgen.
Bij een positieve zelftest gaat de leerling direct in quarantaine en laat zich bij de GGD
testen ter bevestiging.

Omdat het beleid voor basisscholen momenteel regel-
matig verandert kunnen we ons voorstellen dat u het 
overzicht soms even kwijt bent. Wij ervaren dit zelf zo 
ook, het programma 'even tot hier' heeft dit afgelopen 
zaterdag ook met een flinke dosis humor in een lied van 
'Snottebellekes' zichtbaar gemaakt. (Klik hier of op de 
afbeelding hiernaast voor een link naar dit fragment.) 
Vandaar dat u hier de op dit moment geldende 
maatregelen nog even op een rij vindt, hopelijk zorgt 
dit overzicht voor de nodige duidelijkheid. 

In de school:

Snottebellenbeleid:

Quarantaine:

Bij twijfel kunt u altijd de beslisboom raadplegen, heeft u verder nog vragen kunt u deze altijd
stellen aan Gérard. 

Huidige Maatregelen op een rij
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https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcQyEnEY
https://www.boink.info/beslisboom
https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcQyEnEY


Wist je dat:
 

 
De toiletgebouwen in Tanzania

Same bijna klaar zijn?
 
 
 

De piano in de aula gestemd is
en dat er veel kinderen nu op

spelen?
 

Alle kinderen een cadeautje of
traktatie hebben gekregen van

Sinterklaas op school?

Yogales in groep 7a
Yoga les van Miene & Meis groep 7a

Wij organiseren bijna elke donderdag een
yogales. De kinderen uit onze klas reageren
heel enthousiast!
Interview

Anne: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om
dit te geven?
Miene en Meis: We zaten samen op yoga en de
juf vroeg of we dit wilde doen.
Anne: Hoe zijn jullie op de oefeningen
gekomen?
Miene en Meis: Opzoeken en van de
yogalessen.
Anne: Vinden jullie het leuk om de lessen te
geven?
Miene en Meis: Superleuk natuurlijk en de klas
ook!
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Sinterklaas 
Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover
onze goedheiligman bracht een bezoek aan 
 school. Vol verwachting zaten de kinderen
per groep klaar om het prachtige
Sinterklaaslied gemaakt door meneer Thijs te
laten horen. Het blijft een prachtig feest voor
de kinderen. Bij dezen willen we dan ook de
OC en alle ouders die geholpen hebben op
deze dag en met de versiering enorm
bedanken!
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Even voorstellen
Mijn naam is Isa Jansen, ik ben 19 jaar oud en ik woon
in Tilburg. De komende twee maanden zal ik als
onderwijsassistent werken op Armhoefse Akker. Ik zal
voornamelijk in groep 5 te vinden zijn, maar soms zal
ik ook in andere groepen ondersteuning bieden.
Afgelopen zomer heb ik mijn diploma onderwijs-
assistent behaald. Tijdens die studie heb ik hier stage
gelopen op Armhoefse Akker en ik vind het leuk om
weer terug te zijn!
In februari start ik met de studie Pedagogiek in
Nijmegen. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te hockeyen, met
vriendinnen te koken en om op te passen op kinderen. 

Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het
graag. 
Groetjes, Isa

tanzania 
Met enige regelmaat ontvangen we
updates over de bouwwerkzaamheden
van de school en de voorzieningen in
Tanzania. Hier ziet u nu de voortgang
van de bouw van de toiletgebouwen
waar de laatste inzamelingsactie voor is
geweest. Er wordt zeer hard gewerkt om
deze voorzieningen snel af te krijgen
zodat de kindjes en de leerkrachten
daar een fatsoenlijk toilet hebben.

Sinterklaas is het land uit en inmiddels is de school al in feestelijke kerstsferen versierd. Toch
zal het kerstfeest er dit jaar weer anders uitzien dan we in eerste instantie hadden gepland.
Het kerstdiner op donderdag 23 december van 17.00 tot 19.00 uur, zoals vermeld op de
kalender, komt helaas i.v.m. de coronamaatregelen te vervallen. In overleg met de OC
hebben we ervoor gekozen om er op vrijdagochtend 24 december een kerstontbijt van te
maken. We hopen op deze manier toch met alle kinderen in de eigen klas op een prettige en
feestelijke manier samen te kunnen zijn en Kerst op school te vieren. Hoe dit er precies uit
komt te zien en wat er van iedereen verwacht wordt zal later nog gecommuniceerd worden. 

Kerstdiner wordt kerstontbijt


