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18 februari
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 Rapporten gaan mee
25 februari

Carnavalsviering (met
optocht) 

12.00 uur start vakantie

Zoals u mogelijk gemerkt had, komt de nieuwsbrief vanaf
nu niet meer op woensdag uit, maar op donderdag. Dit
heeft alles te maken met de werkdagen van onze nieuwe
administratief medewerker, Nona. Vorige week hebben
wij helaas afscheid moeten nemen van onze duizendpoot
Jos, maar gelukkig zijn zijn vervangers Sven en Nona
inmiddels ook al goed gestart. 

De afgelopen weken hebben we te maken met veel
positief geteste leerlingen en leerkrachten. Dit doet
natuurlijk een groot beroep op ieders flexibiliteit. Wij zijn
er dan ook erg trots op dat we toch steeds alle groepen
nog bemand krijgen en de wijze waarop ons team steeds
elkaar kan en wil vervangen en ondersteunen. Zo kunnen
er zoveel mogelijk kinderen wél naar school gaan en kan
het onderwijs zoveel mogelijk doorgang vinden.

Gérard Massar
directeur bs Armhoefse Akker. 

Namens Gérard

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

Kijk- vragen half uurtje gaat niet door!
In verband met de huidige maatregelen en het
huidige aantal besmettingen in en om de school
hebben we besloten dit keer het kijk-vragen half
uurtje niet door te laten gaan. We hopen natuurlijk
iedereen zo snel mogelijk weer in de school te kunnen
ontvangen.  

Studiedag 18 februari
Op vrijdag 18 februari zijn alle kinderen vrij. Wij hebben
dan een studiedag en zullen ons deze dag gaan buigen
op de onderwijsresultaten. Daarnaast gaan we ons
verdiepen in hoe we het onderwijs nog beter kunnen
laten aansluiten bij wat de leerlingen nodig hebben. 
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Carnaval gaat door.........dus de kinderen mogen op
vrijdag 25 februari verkleed naar school komen. 
Het is niet de bedoeling dat kinderen confetti en/of
serpentine mee naar school brengen. De ouderraad
zal ervoor zorgen dat de school versierd is. 
We gaan dit jaar weer met alle groepen een optocht
lopen door de wijk. Deze optocht zal plaatsvinden
tussen 11.00 - 11.45 uur. Noteer het in uw agenda zodat
er veel ouders en opa's en oma's langs de weg staan
als de kinderen voorbij lopen. 
 

Carnavalsochtend 25 februari

Ik be

Nationale Voorleesdagen
Vanuit de moeder van Jasmijn kwam het aanbod
om mee te doen aan het voorleesontbijt tijdens
de Nationale Voorleesdagen. Op woensdag 26
januari las ze voor uit het boek: Rosie en
Moussa voor altijd. Terwijl de kinderen van
groep 3 luisterden naar het verhaal genoten ze
van een krentenbol, een mandarijn en een pakje
drinken. Het werd een gezellige start van de
dag, waarbij het (voor)lezen centraal stond.

Letterfeest
Vrijdag 4 februari vond het
letterfeest in groep 3 plaats.
Alle letters waren immers
aangeboden, dus tijd voor een
feestje! ’s Ochtends deden de
kinderen een letterzoekspel en
speelden we letterbingo. ’s
Middags werden diverse
spellen in circuitvorm
gespeeld, waarbij ze o.a.
letters moesten meppen,
woorden konden maken op de
lettermat en eendjes moesten
hengelen. We zongen een lied
met alle woorden die we
hebben geleerd, dronken
champagne en aten
letterkoekjes. Tenslotte kwam
meneer Gérard nog de
letterdiploma ’s overhandigen. 

Wist je dat?
Juf Linde bij ons stageloopt als muziekjuf?

 
Zij vrijdag te zien is in het programma 'I

can see your voice'?



Vakantietoernooi Veldvoetbal tijdens mei vakantie         
 

Beste leerling,

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

Wie:  Kinderen uit groep 3 t/m 8.  

Wanneer: Dinsdag 3 mei of woensdag 4  mei.
Een team wordt op 1 van deze dagen ingedeeld. Zodra het wedstrijdschema 
bekend is, worden de scholen z.s.m. geïnformeerd over de speeldag.

Waar:  Het voetbaltoernooi wordt gespeeld bij 3 voetbalverenigingen; OVC’26, SC ’t
Zand, VV Zigo.

Categorieën:
Groep 3/4 = O
Groep 5/6 = M
Groep 7/8 = B
KNVB poule groep 7/8 = KNVB (maximaal 1 team per school)

Alle categorieën spelen poulewedstrijden. Ook de KNVB poule. 
De school bepaalt in welke categorie er wordt deelgenomen.

De teams

*Groepen 3/4 (Categorie O) en Groepen 5/6 (Categorie M)
-5 spelers en 1 keeper. (6 tegen 6)
-Jongens en meisjes gemixt.
-Er wordt gespeeld op een kwart voetbalveld.
-De wedstrijden duren 20 minuten incl. wisseltijd.

*Groepen 7/8 (Categorie B en KNVB)
-7 spelers en 1 keeper. (8 tegen 8)
-Jongens en meisjes gemixt.
-Er wordt gespeeld op een half voetbalveld.
-De wedstrijden duren 20 minuten incl. wisseltijd.

*Wissels: Er mogen ook (wissel)spelers ingeschreven worden.

Doe je mee? Vul dan de gegevens in op onderstaande 
link vóór maandag 7 maart 00.00 uur.
Deelname formulier voetbal toernooi mei vakantie 2022

De kosten zijn €3.60 per kind. Dit in een witte
enveloppe (met naam + groep erop vermelden)
afgeven bij Nona of Sven.
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https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=nl&route=Start#FormId=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMk3FsHed8RBGv_u_hUuwTvZUOTFFSlM2REFVTlpDVEE2TVNGQ1FCRUdaRi4u

