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Beste ouder(s)/verzorger(s),

allereerst wil ik de ouders van de OC, die in de werkgroep
Carnaval zitten bedanken dat zij ervoor gezorgd hebben dat
onze school een Carnavaleske uitstraling heeft. Laten we
hopen dat de weergoden ons vrijdag goed gezind zijn zodat
we kunnen genieten van een mooie optocht met alle leerlingen
van onze school. Ook de kinderen van kinderstad Armhoefse
Akker zullen meelopen. 
We zijn blij dat vanaf vrijdag de versoepelingen in zullen gaan
ten aanzien van het Corona beleid. In deze nieuwsbrief kunt u
de Corona regels die gelden voor na de vakantie lezen.  
Ik wens u, mede namens het team, een goede  voorjaars-
vakantie toe en voor wie van toepassing, een hele fijne
Carnaval. 

Gérard Massar
directeur bs Armhoefse Akker

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

Studiedag 18 februari
Afgelopen vrijdag hebben wij een zeer leerzame en
waardevolle studiedag gehad, waar de leerlingen

zeker in de toekomst profijt van kunnen gaan hebben.
We hebben tijdens deze dag, als team Gérard
bedankt voor de goede flow die hij binnen de bs
Armhoefse akker tot op heden al heeft gebracht.   

Namens Gérard 
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Carnavalsochtend 25 februari
De optocht van de school vertrekt om 11.00 uur
vanaf het schoolplein.
 We hopen dat veel ouders, broertjes/zusjes,
opa's oma's langs de route staan om de
kinderen langs te zien lopen. 

Afgelopen donderdag hebben de groepen 6, 7 en 8 meegedaan aan een Carnavalsbingo
die georganiseerd werd door De Rooi Pannen voor de basisscholen in Tilburg.. Na een
spannende strijd bleek de bingokaart van Kick Smulders uit onze groep als eerste twee volle
rijen te hebben. Dit leverde een mooie prijs voor de hele groep op nl een Xtreme speaker van
JBL.. Deze werd aan Kick uitgereikt door de directeur van De Rooi Pannen. We zullen met de
groep van veel mooie (en harde) (carnavals)muziek gaan genieten! Fleur en Nico

Raad van 11
Armhoefse Akker

bestaat uit: groep 3 Veerle,
groep 4 Kick , groep 4/5 Tijn,
groep 5 Jayce, groep 6 Elijah
groep 7a Silvia en Blane, groep
7b Stan en Sjors, groep 8 Rens
en Daaf

Kick  uit Groep 7b wint prijs voor zijn
groep met online bingo



Beste ouder(s) en verzorger(s),

In het hele land worden op vrijdag 22 april weer de koningsspelen gehouden.
Een sport- en speldag met als thema: Voel je fit. Wij doen natuurlijk ook mee! Via
dit bericht willen wij u informeren rondom deze gezellige, sportieve dag.
De Koningspelen zijn moeilijk te organiseren zonder begeleiders. Dit houdt in
dat we iedere klas in 3 of 4 groepjes willen verdelen. Voor het begeleiden van
deze groepjes hebben we jullie hulp nodig. 
Voor groep 1-2 betekent dit 2 begeleiders per groepje.
Voor groep 3 t/m 8 betekent dit 1 begeleider per groepje.  
Opgeven kan via: Mark.kieboom@xpectprimair.nl 
 Geef hierin even aan wie u kind is en in welke groep uw kind zit.

Hieronder vindt u verder nog wat praktische informatie voor de Koningsspelen
van 2022.
Datum: Vrijdag 22 april
Locatie: Were di Tilburg, Moerenburgseweg 6, 5018 TC Tilburg
Tijd: 8:30 uur tot 12:00 uur
Fruit en drinken wordt verzorgd door de school.
Wat verder? Sportkleding (liefst oranje) thuis al aantrekken, eventueel extra
flesje water meenemen. 
Met vriendelijke en sportieve groet,

Mark Kieboom en de oudercommissie 

Wist u dat??

Koningsspelen 2022

Het niet de bedoeling is om uw auto te parkeren op de taxiplaats aan
de Spoordijk?

 PAGINA 3 Armhoefse Akker Nieuws

mailto:Mark.kieboom@xpectprimair.nl


Wil je meedoen aan schoolvoetbal toernooi? Geef je dan op!

Wil je meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi op  3 en 4 mei, geef je dan op voor 7 maart
per mail aan; nona.vanberkel@xpectprimair.nl Het inschrijfformulier via de link van de
nieuwsbrief van 10 februari 2022 werkt niet altijd daarom graag een mail sturen naar Nona.
Het is wel de bedoeling dat er ingeschreven wordt per team (8 spelers) en er moet ook een
begeleider aangemeld worden. 

Het team van Bs Armhoefse Akker
wenst u allemaal een fijne

voorjaarsvakantie. 

Tot maandag 7 maart !
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Corona regels na voorjaarsvakantie

mondkapjes zijn niet meer verplicht vanaf groep 6
de 1,5 meter afstand vervalt in de klas
het advies blijft zowel voor de docenten als de leerlingen
vanaf groep 6 om 2x/week een zelftest uit te voeren.
Blijf thuis bij klachten
Bij een positieve testuitslag van de GGD 5 dagen in
quarantaine


