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Namens Gérard

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

 
 

15 april Goede Vrijdag
Kinderen vrij

 
18 april tweede paasdag

Kinderen vrij
 

22 april Koningsspelen
Kinderen om 12.00 uur vrij

 
27 mei dag na Hemelvaart

Kinderen vrij
 
 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vorige week was onze Open Dag en we kunnen zeggen
dat we er met tevredenheid op terugkijken. We hadden
geen beeld van tevoren hoeveel mensen er zouden
komen. Maar ongeveer 15 gezinnen hebben de Open
Dag bezocht, waaronder best wel wat nieuwe gezinnen.
Na een  welkomstwoord, waarin ik ook uitleg heb
gegeven over onze school, hebben kinderen uit groep 7
en 8 de ouders rondgeleid. We ontvingen hierop erg
leuke reacties. We hopen dat dit mag leiden tot meer
aanmeldingen. We horen in ieder geval veel positieve
reacties uit onze wijk over onze school van ouders die
voor een rondleiding komen. We zijn hier erg blij mee
want per slot van rekening bent u, als ouder, de beste
ambassadeur van onze school. 

Na de meivakantie komt er een ouder tevredenheids-
peiling. Hierin vragen we uw mening over diverse
onderdelen van onze school. We zien graag dat u deze
allemaal invult. 

Tot slot (en nogmaals) morgen zijn alle kinderen vrij.
Vandaag begint voor iedereen een heel lang
paasweekend. Ik wens u mooie dagen toe en heel veel
plezier met Pasen. 

Gérard Massar
directeur bs Armhoefse Akker. 

Vrije dagen maand april/mei:
- Vrijdag 15 april Goede vrijdag
- Maandag 18 april Tweede Paasdag
- Vrijdag 22 april start mei vakantie om 12.00 uur na
Koningsspelen
- Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag en vrijdag 27 mei.
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Nieuws uit Tanzania
Nog niet zo heel lang geleden hebben
goed nieuws ontvangen van Father
Deo onze contactpersoon in Same. Op
één van de foto’s staat Father Deo,  de
man met de blauwe blouse. De
toiletgebouwen, waar wij het
afgelopen jaar een sponsoractiviteit
voor hebben gehouden, zijn eindelijk
klaar. De toiletten zijn feestelijk
geopend. Namens Miss Elisabeth (op
de foto de dame met de gele jurk), de
directrice van Njoro Primary School
bedanken wij iedereen die een
steentje heeft bijgedragen. En dat kan
nog steeds. In de hal, bij de
hoofdingang, staat een boekenkast.
Bom vol mooie en goede boeken.
Deze zijn te koop, 2 euro per stuk of 3
voor 5 euro. Bent u thuis aan het
ruimen en heeft u boeken over, deze
kunt u deponeren in de boekenkist in
de gang. De opbrengst van de boeken
gaat geheel naar het Stedenband
Tilburg-Same/Tanzania. Op deze
manier kunnen wij projecten in Same
blijven sponsoren, zodat het leven in
de dorpen en scholen aangenamer
wordt. 
Namens de werkgroep Tanzania. 

Kijk uur
voor

Gevonden
voorwerpen 

op woensdag 
20 april tussen 
12.00 - 13.00 uur

Na 20 april
zullen we de
spullen die
er nog zijn
aan een
goed doel
doneren



Er is vandaag een moord gepleegd op basisschool Armhoefse Akker in groep 7b. Er was al langer onrust op de school,
Maar vandaag lag de directeur vermoord in de klas 7b. Er lag veel bloed en er waren veel sporen, er lagen ook veel
stoelen door de klas heen. Er lag een opengebroken kistje met wat losgeld ernaast. Ze zijn er ook achter gekomen dat
het mensenbloed is, ze zijn nu druk bezig met onderzoeken. De politie was er ook snel bij.
Het forensisch team heeft sporenonderzoek gedaan op de pd. Er is gekeken naar voetsporen, braaksporen,
vingerafdrukken, bloedsporen en DNA. Daaruit bleek dat meneer Nico verdachte is.
Er komt een rechtszaak tegen de meester. Want dit is niet oké. ........................................................................ Ze zijn erachter
gekomen na een intensief verhoor door Saar, Raf vdB, Gijs dat NICO DDADWERKELIJK DE DADER IS!!!!
Tijdens het verhoor en in de rechtszaal is hij bijgestaan door advocaat Casper vd Kolk. Hij is door rechter Boris Bogaers
vanwege doodslag veroordeeld tot 12 jaar cel.

Al met al een zeer leerzame ochtend.
Veel dank aan:
Politie: Davy en Erica
Meneer/dader: Nico  
Slachtoffer: meneer Gérard
Forensisch team: groep 7b
Met dank aan Kris. Deze ochtend is er gekomen dankzij haar spreekbeurt over de forensische recherche. 
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We zijn reeds gestart met de voorbereidingen voor het komende schooljaar. Mocht uw kind  in
het komende schooljaar 4 jaar worden. En u heeft hem/haar nog niet aangemeld, doe dit dan
alstublieft snel mogelijk.
Indien u iemand kent waarvan zoon/dochter ook 4 jaar wordt volgend schooljaar en interesse
heeft in onze school, geef dit dan door.
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In de kleuterklassen wordt er hard gewerkt aan het
thema lente. Waar leven welke dieren? Hoe zien ze er
precies uit? En hoe is hun levenscyclus? 

We begonnen dichtbij school, een middagje naar de
takkenbende. Hier zijn we met insectenpotjes op zoek
gegaan naar allerlei kleine diertjes. We vonden slakken,
blauwe kevers, wormen, pissebedden en vuurwantsen.
Gaaf om ze goed te bewonderen door het vergrootglas
van het potje. 

Een paar dagen later is het weer feest en gaan we met
beide klassen naar het natuurmuseum. Hier doen de
kinderen in kleine groepjes allerlei leerzame activiteiten. 

Zo kregen ze bijvoorbeeld een geheime magische sleutel
waarmee ze poortjes konden openmaken waar ze
opdrachten vonden. Wanneer de opdrachten goed
gemaakt werden, ontvingen ze elementen van de boom.
De kale boom werd uiteindelijk een prachtige
lenteboom. 

Ook was er een kikkerland, waar kinderen zichzelf
konden verkleden en spelenderwijs konden leren. Er
verschillende soorten vissen gevangen, die je daarna in
de goede bak kon sorteren. En natuurlijk waren er ook
een heleboel grote en kleine dieren te bewonderen! 

Kleuters werken aan Lente thema

Een 6-tal team bestaat uit: 6 spelers en wisselspelers. Er wordt gespeeld op een 1/4 
 hockeyveld, zonder keeper. 
Er kunnen teams in verschillende varianten samengesteld worden. Groep 4/5
Groep 5/6, Groep 6/7, Groep 7/8 . Jongere kinderen mogen meespelen in een hogere
groep. Andersom mag dit niet.

Let op veiligheid!

-Als je deelneemt, moet je scheenbeschermers dragen. Heb je deze niet vraag eens bij 
neefjes/nichtjes, vriendjes/vriendinnetjes, buren etc. of je hun scheenbeschermers voor
een dagje mag lenen. 
-Het dragen van voetbalschoenen met noppen is niet toegestaan.
-Ook is het dragen van een bitje (mondbescherming) verplicht. Voor € 1,50 heb je al
een bitje. Geef op het invulstrookje aan of je er een nodig hebt. Hockeyvereniging HC
Tilburg zorgt voor de bitjes. De scholen ontvangen de bitjes vóór het toernooi zodat je
het bitje thuis op maat kan maken.
-Als je een eigen hockeystick en bitje hebt, mag je deze natuurlijk gebruiken.
-Aansprakelijkheid: De gemeente Tilburg, noch HC Tilburg, kan aansprakelijk gesteld
worden voor beschadiging of verlies van eigendommen en persoonlijk letsel. Iedereen
neemt dus deel op eigen risico.

Het inschrijfgeld is €3,58 per leerling. Daarnaast kost het bitje €1,50.

 

Het inschrijfgeld is €3,60 per leerling. Aanschaf van het bitje is €1,50.
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Projectles Rekenen groep 8:
“Survival Of The Fittest”

Groep 8 heeft een projectles
rekenen gehad, "Survival Of The
Fittest".
Bij 8 verschillende stations zijn de
kinderen in 2-tallen bezig
geweest om zo goed mogelijk te
scoren. een parcours afleggen
met een lepel en ei, 

een toren bouwen met één
hand, verspringen, zo lang
mogelijk je adem inhouden,
emmers met water vullen,
pittenzakken werpen en
knikkeren; het kwam
allemaal aan bod.

Doel van de les:
tijden noteren in

tienden/honderdsten
en afstanden noteren

in centimeters.
 

Camiel en Juul, groep 8, over de les:Vandaag hebben we
rekenen en gym door elkaar gehad! De les was superleuk,
we hadden echt niet door dat we aan het rekenen waren.
Het pittenzakkenwerpen vonden we het leukst. We hadden
ook veel LOL, ook al hebben we tóch geleerd. Het was wel
een beetje koud... dus hopelijk hebben we de volgende
keer iets meer zon!



Lis, uit groep 8, kwam op
woensdag 30 maart hinkend met
de krukken de klas in. 'Gevallen
van mijn nieuwe fiets', zei ze. 3

dagen lang liep ze
mank, tot op vrijdag 1 april.......
na de gynles huppelde ze vrolijk

op meneer 
Sjors af en riep lachend: '1 april!'

Wist u dat Meneer Sjors goed voor de gek is gehouden op 1 april??

In het kader van het project Klassenboeren
hebben we met onze groep een bezoek
gebracht aan de melkveehouderij van de
familie Fonken in Moerenburg. Na een
hartelijke ontvangst volgde een uitleg over
hoe een melkveehouderij werkte en gingen
we daarna op bezoek in de stallen. We
hebben daar de kalfjes en de koeien mogen
voren. Vervolgens kregen we te zien hoe de
koeien automatisch gemolken werden. Eén
koe geeft al 30 liter melk per dag! We
mochten zelf proberen op een model hoe een
koe vroeger gemolken werd en proefden we
van de verse melk! Als afsluiting nog een leuke
quiz, waarbij we de antwoorden konden
vinden in de stallen of bij de melkmachine.
Veel geleerd deze dag. Bedankt familie
Fonken!

Groep 7 brengt bezoek aan melkveehouderij
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Informatie over koningsspelen opInformatie over koningsspelen op
vrijdag 22 aprilvrijdag 22 april

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!

Hieronder vindt u praktische informatie over de Koningsspelen van 2022.
Datum: Vrijdag 22 april
Locatie: Were di (voetbal) Tilburg, Moerenburgseweg 6, 5018 TC Tilburg 
Tijd: 8:30 uur tot 12:00 uur

Het is de bedoeling dat u, uw kind(eren) op deze dag afzet en ophaalt bij
Were Di, voetbalclub.

 
De BSO’s weten dat de school uit is om 12:00 en dat de koningspelen worden
gehouden bij Were Di (voetbal).

Voor fruit en drinken word gezorgd door de school.

De koningsspelen worden geopend door meneer Gérard en de kinderen met
de openingsdans. Jullie zijn van harte welkom om deze bij te wonen. De dans
wordt geoefend op school in de klas en tijdens de gymles. De dans kan ook
thuis worden geoefend via deze link:  https://www.youtube.com/watch?
v=N5Atl1m-9J0 
 
Wat verder? Sportkleding (liefst oranje) thuis al aantrekken, eventueel extra
flesje water meenemen.

Met vriendelijke en sportieve groet,
 
Mark Kieboom en de oudercommissie
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