
ARMHOEFSE AKKER
NIEUWS

INHOUD

AGENDA
.   

 
Pagina 1:

Namens Gérard
Wist u dat...
Pagina 2:

Terugblik groep 4 en groep 4/5
op rekencircuit

Nieuws vanuit de MR
Pagina 3:

Paasontbijt donderdag 14 april
Even voorstellen

Bezoek aan het bewaarde land 
Pagina 4:

Terugblik op de Grote Rekendag
Pagina 5:

 

Poster Open Dag 8 april

 

 
 

NUMMER 13- 31 MAART 2022

Namens Gérard

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

8 april 
Open Dag inloop om 9.00 uur

of 10.30 uur
 

14 april Studiemiddag
Kinderen vrij om 12.00 uur

 
15 april Goede Vrijdag

Kinderen vrij
 

18 april tweede paasdag
Kinderen vrij

 
27 mei dag na Hemelvaart

Kinderen vrij
 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vorige week hebben was het de week van de
Lentekriebels, waar we in iedere groep bij hebben stil
gestaan. Het thema van deze week was; ‘je lijf is van jou’.
Op woensdag 30 maart hebben we als school
meegedaan aan de Grote Rekendag. Dit is een dag van
onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die
laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken
en ook hoe leuk rekenen kan zijn. 
Op vrijdag 8 april open we onze deuren voor eventuele
toekomstige leerlingen met hun ouders. We zijn blij dat
we weer een open dag kunnen organiseren. In deze
nieuwsbrief nogmaals de poster van de open dag, die u
waarschijnlijk al gespot heeft in de wijk. Op donderdag
14 april hebben de kinderen ’s middags vrij in verband
met een studiemiddag voor de leerkrachten. Het
onderwerp wat de leerkrachten bespreken tijdens de
studiemiddag is technisch lezen en het bespreken van het
instructiemodel. De kinderen mogen vanaf 12 uur gaan
genieten van een lang paasweekend want ze zijn ook op
vrijdag 15 april (goede vrijdag) vrij.   

Gérard Massar
 directeur bs Armhoefse Akker. 

Wist u dat...
Nienke officieel is
geslaagd voor haar 'IB next
step' opleiding. We zijn als
team natuurlijk super trots op
haar. Aanstaande vrijdag
krijgt ze haar diploma.



Nieuws vanuit de MR

Antoine de Jong - ouder van een kind in groep 7 
Karin Bastings - ouder van een kind in groep 6 en groep 8 
Chris van Boxtel - Ouder van een kind in groep 6 
Paul Bombaij - leerkracht groep 4/5 
Annemiek Mentink - leerkracht groep 7 
Sanne van der Linde - leerkracht groep 6 

Op dinsdag 22 Maart heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. In deze
vergadering hebben we het onder andere gehad over de verbouwing, studiedagen,
onderwijstijd en sociale veiligheid. De volgende MR-vergadering vindt plaats op
14 april. Hebt u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of
wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur ons dan even een email naar
mr.armhoefseakker@xpectprimair.nl of spreek één van de MR-leden aan rondom of in
de school. De personeelsleden en ouders die in de medezeggenschapsraad zitten zijn: 

 
 
Een vriendelijke groet, 
Sanne van der Linde 
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Vanochtend (18 maart) hebben we
een rekencircuit gedaan met groep 4
en groep 4/5. Met weegschalen en
gramen en met kilos. We mogten
allemaal dingen wegen. Het
namaken van een balans was het
leukste.

Puck, Nora (groep 4/5)
Roos, Rosalie en Frida (groep 4)

Terugblik door leerlingen
groep 4 en groep 4/5

mailto:mr.armhoefseakker@xpectprimair.nl


Platte tekst toevoegen

Het  bewaarde  land  bestaat  uit  bos  en
duinen .  
Als  je  er  bent  moet  je  eerst  het  bewaarde
landlied  zingen .  
En  daarna  ga  je  de  wachters ,  een  soort
boswachters ,  zoeken .  
Van  lucht  ,water  ,vuur  en  aarde .  
Dan  ga  je  namen  bedenken ,  van  het
bewaarde  land  in  de  tenentik ,  dat  is  met  je
tenen  tegen  elkaar  in  een  rondje .  
Wij  vonden  het  super  leuk ,  volgende  week
mogen  we  weer !  

Dit  hebben  Dorus  en  Britt  geschreven .
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Donderdag 14 april Paasontbijt
 

We kunnen weer een paasontbijt in de klas
organiseren. Informatie hierover 
ontvangt u van de leerkracht van 
uw kind.

 
 

even voorstellen...
Beste ouders,
Tijd om me even voor te stellen. Ik ben Maartje van den Bogaard,
38 jaar. Sinds 3 weken werk ik in groep 1-2B samen met Anoeska.
Ik ben er op de dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik kom uit
Oisterwijk waar ik woon met mijn man en 3 kinderen. Twee
jongens van 9 jaar en een dochter van 7. Hiervoor werkte ik 14
jaar op een school in Oisterwijk. De afgelopen weken heb ik al
erg genoten op de Armhoefse Akker en we gaan er zeker nog een
super tijd van maken.

Excursie naar het Bewaarde land groep 4/5



Terugblik op de grote rekendag
 
De kinderen zijn voor een dag in de rol gekropen van architect, bouwvakker en
ontwerper. Ze hebben o.a. huizen ontworpen, plattegronden getekend, een quiz
gespeeld en bruggen gebouwd. 
 
Vol enthousiasme en met grote betrokkenheid zijn ze onbewust de hele ochtend bezig
geweest met rekenen.  
 
Het was een geslaagde dag. 

 PAGINA 4 Armhoefse Akker Nieuws



Heeft u de poster al in de
wijk gespot?

Kom gerust
langs! 

Op 8 april 
om 9.00 u of
om 10.30 uur
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