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We kijken als team terug op een heerlijke
voorjaarsvakantie. Na de vakantie zijn we goed gestart.
Onze nieuwe collega, Maartje vd Bogaard, is begonnen
in groep 1-2B. Ik wens haar dan ook heel veel succes en
plezier bij ons op Armhoefse Akker. 

De meeste maatregelen m.b.t. Corona zijn er op school
ook van af. Het is leuk om ouders weer in de school te
zien die een handje komen helpen of voor iets anders op
school komen. Momenteel zijn er dan ook weinig tot geen
besmettingen op school. 

Afgelopen maandag hadden we een studiemiddag waar
we met het hele team ons verder verdiept hebben in het
werken met coöperatieve structuren.  In de basis
betekent dit, dat je door middel van 
 samenwerkingsvormen alle kinderen in een actieve
(denk)stand krijgt. We zijn erg praktisch bezig geweest
met elkaar met waarbij diverse zaken direct de volgende
dag al toegepast konden worden in de klas. 
   
Tot slot: Volgende week krijgt uw kind een poster mee
naar huis voor onze open dag. Op deze poster heeft hij
of zij een eigen tekening gemaakt. We zouden het erg
waarderen als u deze poster(s) ophangt voor uw raam
aan de straatkant. Zo maken we met alle kinderen uit
onze buurt reclame voor deze open dag. Een voorbeeld
van deze poster ziet u hieronder. We merken momenteel
al een toename van rondleidingen. Laten we er samen
voor zorgen dat er een grote opkomst is van nieuwe
ouders/gezinnen op 8 april. Dank u wel alvast. 

Gérard Massar
directeur bs Armhoefse Akker. 

Namens Gérard

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

21 - 24 maart
Thema Week van de

Lentekriebels 2022: Je lijf is van
jou

24 maart 
Vieren we Lentedag met de

leerlingen
30 maart

De grote rekendag met als
thema: bouwavonturen
15 april Goede Vrijdag

Kinderen vrij
27 mei dag na Hemelvaart

Kinderen vrij
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Kleuterpraat
Leerling: "Hey juf, jij hebt watermeloen". 
Juf: "Het is meloen, maar geen watermeloen. Die is rood, dit is een galiameloen." 
Andere leerling: "ik heb thuis ook caviameloen". 

Terugblik carnaval door Suzan de lange,  lid van het
organisatiecomité Carnaval 2022: ik zie oe wir war!

Armhoefse Akker heeft het motto van carnaval 2022
met trots uitgedragen. In 2021 hebben we carnaval
moeten missen. De wereld stond op z’n kop. Het was
een wirwar. Maar in 2022 zouden we het feest weer
vieren en dus: ik zie oe wir war!
In de ochtend van vrijdag 25 februari was het dan eindelijk
zover. Nadat de jongens en meisjes van de Raad van Elf in
hun kostuum waren gehesen en we nog de Alaaf-kreet
hadden geoefend, had  iedereen zich verzameld op het
schoolplein. Na de opening door Gérard en de
bekendmaking van de Raad van Elf barstte het feest los.
Knallende carnavalsmuziek op het schoolplein en carnaval
2022 was begonnen. Eerst was het de beurt aan de groepen
1 tot en met 4 om helemaal los te gaan in de polonaise in de
gymzaal. Wat zagen alle kinderen er leuk uit en wat werd er
gefeest.

Spoken, prinsessen, ninja’s, Mario’s en boeven: ze waren er allemaal. Vervolgens waren de grotere kinderen aan de
beurt. Ook die hebben de dansvloer van de gymzaal goed benut. Om 11:00 uur was het dan zover: De traditionele
optocht door de wijk. Wat had iedereen hiernaar uitgekeken. Het was heerlijk druk aan de kant. Een groot deel
van de wijk had zich opgedoft om de optocht te aanschouwen. Het weer deed ook een positief duitje in de zak.
En daar gingen we. De kar van de Manege Hooijen voorop. Boven op de kar een trotse Raad van Elf. En daarna
volgende de rest van de school. De kinderen hadden de weken daarvoor flink geknutseld in de wijk om vooral ook
het carnavalsmotto uit te dragen. Wat zag het er geweldig uit. En overal klonk carnavalsmuziek. Met als
hoogtepunt de band 013. Deze carnavalsband, met kleinkinderen op de Armhoefse Akker, verplaatste zich tot drie
keer toe om hun muziek ten gehore te brengen. Ze zijn voor volgend jaar alweer geboekt. Wij kijken alweer uit
naar de optocht van volgend jaar. 



DE  GROTE  REKENDAG  WORDT
JAARLIJKS  GEHOUDEN  BIJ  ONS  OP
SCHOOL .  DE  GEHELE  OCHTEND  GAAN
ALLE  KLASSEN  AAN  DE  SLAG  MET  REKEN-
WISKUNDIGE  ACTIVITEITEN  IN  DE
CONTEXT  VAN  BOUWEN .
TIJDENS  DE  REKEN-WISKUNDIGE
ACTIVITEITEN  ERVAREN  DE
LEERLINGEN  LEERMOMENTEN
WAARBIJ  ZOWEL  'HET  HOOFD 'ALS  'DE
HANDEN 'EEN  ROL  SPELEN .  IN  BEIDE
GEVALLEN  ZIJN  DE  LEERLINGEN  VEEL
AAN  HET  SAMENWERKEN  IN  ZOWEL
TWEETALLEN  ALS  IN  GROEPJES .  
WIJ  WENSEN  ALLE  LEERLINGEN  VEEL
PLEZIER  MET  DE  GROTE  REKENDAG ,
MET  HET  VERKENNEN  VAN  DE
WERELD  OM  ZICH  HEEN  OP  EEN
REKEN-WISKUNDIGE  MANIER .  

21- 24 MAART DE WEEK VAN DE LENTE KRIEBELS

WOENSDAG 30 MAART IS HET WEER ZOVER, DE GROTE REKENDAG MET HET THEMA
"BOUWAVONTUREN"

DE  LENTE  IS  HÉT  MOMENT  OM  AANDACHT  TE  BESTEDEN  AAN  VRAGEN  OVER  RELATIES  EN  SEKSUALITEIT .  
DAAROM  DOET  ONZE  SCHOOL  DIT  JAAR  MEE  AAN  DE  WEEK  VAN  DE  LENTEKRIEBELS  
DEZE  START  MAANDAG  21  MAART  AANSTAANDE .  
TIJDENS  DEZE  WEEK  ZIJN  ER  LESSEN  OVER  RELATIONELE  EN  SEKSUELE  VORMING ,  
HET  THEMA  VAN  DE  WEEK  IS  DIT  JAAR:

JE  LIJF  IS  VAN  JOU !
HIER  KOMEN  ONDERWERPEN  ALS:  GENDER  EN  SEKSUEEL  GRENSOVERSCHRIJDEND  GEDRAG  TER  SPRAKE ,
NAAST  ONDERWERPEN  ALS  JE  LICHAMELIJKE  ONTWIKKELING  EN  VERLIEFDHEID .
HET  ZOU  FIJN  ZIJN  DAT  U ,  ALS  DE  KINDEREN  NA  DE  LESSEN  OP  SCHOOL  MET  VRAGEN  KOMEN  THUIS ,  ER
HIER  OOK  AANDACHT  AAN  BESTEEDT .) .
HEEFT  U  VRAGEN  OVER  DEZE  WEEK ,  DAN  KUNT  U  TERECHT  BIJ  DE  GROEPSLEERKRACHT .
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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 

Geef u op als hulpouder voor
Koningsspelen 2022
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