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stand van zaken

De kerstvakantie is voor (de meeste) leerlingen reeds
begonnen maar ook voor ons team staat deze nu echt
voor de deur. We bereiden ons deze week achter de
schermen alvast voor op een eventuele sluiting na de
vakantie, maar we hopen natuurlijk dat dit helemaal niet
nodig zal zijn. We volgen het nieuws nauwgezet en
informeren u wanneer dit nodig is.
Intussen kunnen we jullie ook mededelen dat de functie
voor zowel administratief medewerker als conciërge is
ingevuld. Sven, onze nieuwe conciërge stelt zich in deze
nieuwsbrief alvast aan u voor. De administratief
medewerker doet dit in een volgende nieuwsbrief.
Ook zijn we blij te melden dat Anoeska na de vakantie
weer langzaam zal gaan beginnen met opbouwen in
groep 1/2B. Fijn dat ze er weer wat meer zal zijn!
Ik wil u, mede namens het team, alvast prettige
feestdagen en een gelukkig en gezond 2022 toewensen!
Gérard Massar

AGENDA
10 jan 2022
Start school
10 t/m 14 jan
Adviesgesprekken
groep 8
25 jan 2022
Vergadering MR

kerstontbijt
Door de aangescherpte maatregelen en het plan B dat
klaar lag kon het kerstontbijt toch plaats vinden
afgelopen vrijdag. Alle kinderen mochten in hun pyjama
of kerstoutfit naar school komen en hadden hun eigen
ontbijt meegebracht. Na het ontbijt was er een
aangepast schoolprogramma wat de kinderen heel leuk
vonden. Ze mochten spelletjes doen, film kijken en
kregen nog wat lekkers. We willen dan ook de
Oudercommissie bedanken voor het versieren van de
school en het op hele korte termijn toch mogelijk maken
van deze mooie dag!

eventmanager Sheila
legt haar taken neer
Sheila heeft aangegeven te stoppen als
eventmanager voor de activiteiten op onze school.
Na overleg met het team hebben we ervoor
gekozen hier geen nieuwe vacature voor te
plaatsen, maar deze rol intern op te vangen. Via
deze weg willen we Sheila dan ook enorm
bedanken voor haar inzet en bijdrage aan de
festiviteiten de afgelopen jaren.

De laatste schooldag juf Joop
Het was wel even slikken voor mij toen we hoorden
afgelopen dinsdag dat de basisscholen een week
eerder zouden sluiten i.v.m. Corona. Weer!!!
Dat werd vlug schakelen voor de klassenouders, kleuters
en mij. Maar het is gelukt vind ik zelf en ondanks de vele
beperkingen hebben we er samen een onvergetelijke
dag van gemaakt.
Na een sfeervol kerstontbijt volgde een intensieve
kerstgymles van meneer Mark. Daarna werd ik in het
zonnetje gezet. De kleuters hadden naast een geweldig
filmpje over "juf Joop gaat met pensioen" een lied en
prachtige zelfgemaakte bloemen en versierde
kerstboom aangeboden.
In de middag zijn we met de huifkar een toer gaan
maken door de wijk en bij Manege Hooijen
aangekomen de paardjes, schaap en kippetjes geaaid.
De disco mocht niet ontbreken en stond ook op het
programma.
Terug op school aangekomen werd ik toegezongen
door alle ouders van de kinderen van mijn groep. Een
geweldig mooi moment!!!
Beste ouders ik wil jullie nogmaals bedanken voor het
vertrouwen in mij en ik ga de kleuters en jullie erg
missen, dat is zeker, maar ik ga genieten van de vrije
tijd die komen gaat met Han, kinderen en Florine.
Lieve groet,
Juf Joop Gulikers
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Even VOORSTELLEN..
Beste ouders,
Mijn naam is Kim Peters en na de
Kerstvakantie start ik als leerkracht van
groep 5. Ik ben 26 jaar oud en opgegroeid
in Tilburg. Momenteel werk ik op de
Bloemaert, maar omdat ik hier 3
verschillende taken heb, heb ik ervoor
gekozen om op de Armhoefse Akker te
gaan werken.
Vorige week heb ik al (online) kennis
gemaakt met de klas en deze week ben ik
mijn werk op de Bloemaert aan het
afronden en me aan het voorbereiden voor
mijn start op de Armhoefse Akker. Ik heb er
erg veel zin in om na de vakantie deel uit
te maken van het team op de Armhoefse
Akker en jullie kinderen te helpen om boven
zichzelf uit te stijgen.
Mijn naam is Sven Jacobs. Ik ben geboren
(1983) en getogen in Tilburg. Inmiddels ben ik
trotse vader van Siem (3) en Eva (1) en woon ik
met mijn vriendin Sophie in de wijk Theresia.
De laatste 20 jaar ben ik bezig geweest als
geluidstechnicus en heb ik 17 jaar een bedrijfje
in het verzorgen van audiovisuele producties.
Voor verschillende basisscholen heb ik het
geluid van de eindejaar musicals verzorgd, zo
heb ik Gerárd leren kennen. Hij belde mij met
de vraag of conciërge misschien iets voor mij
zou kunnen zijn.
De ‘rust’ in de muziekbranche van de laatste
1,5 jaar heeft ruimte gegeven om na te denken
over een andere invulling van de werkweek.
Dit heeft er toe geleid dat ik me nu voorstel als
de opvolger van Jos, als conciërge bij jullie op
school. Ik heb er veel zin om in februari te
gaan starten en iedereen te leren kennen.
Voor nu, fijne feestdagen en we zien elkaar in
2022.
Sven Jacobs
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sport na school
Nu alle klassen een keer hebben kunnen meedoen aan sport na school. Gaan we op voor de
tweede ronde.
Ik heb al een hoop inschrijvingen voor periode 3 en 4 mochten er nog leerlingen mee willen
doen is dat natuurlijk mogelijk. Hieronder nog een keer de data 's en activiteiten in periode
3 en 4. Ik ontvang graag een mailtje mocht u zoon of dochter toch nog meer willen doen.
Stuur dit mailtje dan naar Mark.Kieboom@xpectprimair.nl

Wist u dat?
fijne feestdagen en
een fantastisch
nieuwjaar gewenst
namens het hele
team van de
Armhoefse akker!
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Juf Marleen vorige week
ook (online) haar laatste
dag heeft gehad en we
haar heel veel succes
wensen met haar nieuwe
baan
We ons voorbereiden op
thuisonderwijs terwijl we
heel erg hopen dat dit niet
nodig gaat zijn..
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