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Namens Gérard

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

 
Vrijdag 22 juli 2022

Start zomervakantie om 12.00 uur
 

Maandag 5 september
Eerste schooldag

Let op: 
De jaarkalender voor komend

schooljaar staat vanaf vrijdag 2
september in de schoolapp. Deze kun

je synchroniseren met je eigen
agenda. Wilde je toch liever een

papieren versie? Deze is op te halen
bij Nona of Sven.

Beste ouders/verzorgers,

Als u dit leest is het schooljaar bijna ten einde. Ik kijk dan ook
terug op een jaar waarin we als team veel zaken hebben
aangepakt., zowel onderwijs inhoudelijk als huisvesting
technisch.  De school gaan we verder opknappen. In de
vakantie worden bijvoorbeeld de kindertoiletten behandeld.
Er komt een nieuwe vloer in zodat we weer frisse toiletten
hebben na de vakantie. Ook zijn er plannen gemaakt om aan
het begin van het nieuwe schooljaar de school te gaan
schilderen. Dit zal rond de herfstvakantie klaar zijn. Daarnaast
krijgen de groepen 3 t/m 6 nieuw meubilair dat in de vakantie
geleverd wordt. Bij de kleuters komen er nieuwe banken voor
een vaste kring (waarschijnlijk worden deze pas net na de
zomervakantie geleverd). Kortom we zijn al druk bezig met het
nieuw schooljaar waarin verdere plannen (qua
schoolontwikkeling en huisvesting) uitgevoerd zullen gaan
worden. 

In deze nieuwsbrief treft u ook een samenvatting aan van de
oudertevredenheidspeiling die pas geleden is uitgezet. We
hadden een respons van 126 ouders en over het algemeen
wordt het erg gewaardeerd hoe we bezig zijn op Armhoefse
Akker. Voor ons als team is dit natuurlijk erg leuk om te lezen.
We zetten ons mooie school weer op de kaart!. Dank u wel
voor het geven van uw mening. Hier kunnen we echt iets mee!

Tot slot wil ik iedereen bedanken die het afgelopen
schooljaar, op welke manier dan ook, geholpen heeft op
school. Ook vandaag tijdens de feestelijke afsluiting van het
schooljaar waren er veel ouders die geholpen hebben. Dank u
wel allemaal. zonder ouders is bijvoorbeeld een dag als
vandaag echt niet mogelijk. 

Ik wens iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toe
en zie alle kinderen graag weer terug op maandag 5
september. 
Met vriendelijke groeten, 

Gérard Massar



84% van de ouders zou onze
school aanbevelen, 6% niet

en 12% weet het niet.

7,77,7
Het gebouw kan een moderne opfrisbeurt
gebruiken. Het schoolplein bij de kleuters
is mooi geworden. Het grote plein mag
aantrekkelijker worden gemaakt. 
(3.53 / 5.00)

OUDERPEILING
Gemiddelde cijfer

De aandacht voor sociaal-
emotionele ontwikkeling is nog
erg leerkrachtafhankelijk. Er zou
nog meer een doorgaande lijn in

mogen zijn om dit te waarborgen.

Schoolgebouw en de -pleinen

(Extra) ondersteuning / begeleiding

Sfeer en omgang in de school

Niet alle ouders hebben hier goed zicht
op. Over het algemeen tevreden over de
ondersteuning, deze mag soms wat
leuker/uitdagender. Anti-pestbeleid mag
meer zichtbaar zijn.
(3.65 / 5.00)

Gemoedelijke, fijne en open sfeer. Beter
ten opzichte van een paar jaar terug. Een
echte wijkschool. Soms verschillen tussen
klassen. (3.87 / 5.00)

Digitaal werken heeft zowel voor- als nadelen,
blijf zorgen voor een goede balans. Er kan nog
meer aandacht zijn voor kennis over de wereld.

BASISSCHOOL ARMHOEFSE AKKER
JE LEERT, JE GROEIT, JE SCHITTERT

Erg tevreden over gym door vakleerkracht. Er
mag meer aandacht zijn voor kunst en cultuur.
Dit is door corona naar de achtergrond 
 verschoven en mag prominenter worden.  

COMMUNICATIE 
Grote tevredenheid over de
inzet van de leerkrachten. Het
contact met het team en
directie wordt laagdrempelig
ervaren. Er worden nog wel
verschillen gemerkt tussen
leerkrachten. App is fijn en
praktisch, maar ook traag.
Papieren kalender voor 83%
van de ouders niet nodig.

De schooltijden worden als
prettig ervaren. Wel is er door

veel ouders vraag naar een
continutooster. Deze

mogelijkheid gaan we met de
MR verder onderzoeken.

Er is een positieve ontwikkeling
merkbaar in en om de school, met
nog voldoende ontwikkelkansen

en mogelijkheden voor de
toekomst!

UITKOMSTEN VAN DE TEVREDENHEIDSPEILING MEI 2022

Kennisvakken en -ontwikkeling

Creatieve vakken en -ontwikkeling

7,67,6

7,37,3

3,72 / 5.003,72 / 5.00

8,88,8 7,67,6

TEAMTEAM INFOINFO



ANWB Streetwise was op bezoek!! 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van uw kind. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen naar onze school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een
elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een
fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen waren:

Voor groep 1 en 2: Toet toet 
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 
Voor groep 3 en 4: Blik en klik 
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een
fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. 
Voor groep 5 en 6: Hallo auto 
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed
van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  
Voor groep 7 en 8: Trapvaardig 
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.  

Terugblik Streetwise
dinsdag 12 juli 2022

De groepen 3 en 4 deel aan het project ‘Blik en Klik’ van Streetwise. De kinderen leerden
hoe ze veilig kunnen oversteken tussen 2 auto's door gebruik te maken van de ‘kijklijn'. Ook
mochten ze oversteken bij een zebrapad of verkeerslicht, waarbij ze goed leerden kijken
naar andere weggebruikers. Door een route te fietsen in de gymzaal speelden ze enkele
verkeerssituaties na. In een auto leerden ze uiteindelijk het belang van een
kinderzitje/verhoging waardoor de gordel op de juiste hoogte kwam te zitten. Het werd
een leerzame ochtend. 
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juffrouw Veerle!
 Een kinderboek 

over Vik Vos;
Allerlei soorten 

papa's en mama's 
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Mocht u spullen weg
willen doen en/of
kunnen missen dan zijn
wij er ontzettend blij
mee.  u KUNT DE SPULLEN
na de zomervakantie
INLEVEREN BIJ HET
KANTOOR VAN nONA EN
sVEN OF BIJ DE
KLEUTERJUFFEN.

Vik Vos zet op een dag zijn papa en mama te koop, want die
geven spruiten en bonen een hele hoop. 
In zijn zoektocht naar liefhebbers voor zijn ouders spreekt hij
zijn vriendjes uit het dierenbos. Al zijn vriendjes worden
opgevoed door andere ouders of verzorgers dan de
traditionele standaard vader en moeder. Waar Vik Vos denkt
dat zij wel interesse hebben in zijn ouders, laten al zijn
vriendjes zien hoe fijn zij het hebben. Het maakt niet uit door
wie je wordt opgevoed, maar wel hoe ze het doen. Langzaam
begint Vik Vos zich te realiseren dat hij toch ook graag
gewoon bij zijn eigen ouders wil zijn. Ondanks die vieze
spruiten en bonen. 

Klik op link om 
boek te bestellen



Oproep van het
oudercomité

Voor het jaarlijkse schoolreisje op vrijdag 30 september 2022 zoeken we hulpouders die
een dag (8.30 - 18.15 uur) mee willen gaan als begeleid(st)er met de groep van hun kind. 

 
Mocht u interesse hebben geef u dan nu op per mail;

oc-armhoefseakker@xpectprimair.nl
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Het team van
 Bs. Armhoefse Akker

wenst u een hele fijne,
zonnige, gezellige
zomervakantie toe.

Tot maandag 5
september!

 
Een aantal leerlingen van groep 8 ging vorige week woensdag met elkaar de strijd
aan op het schaakbord. Juf Yvonne (groep 4) geeft in haar vrije tijd namelijk
schaakles en ze had dit ook al eens gedaan aan deze groep leerlingen. Nu was het
tijd om het geleerde in de praktijk te gaan brengen. In opperste concentratie
zochten de leerlingen naar de beste zet en probeerden ze de tegenstander mat te
zetten. Uit het enthousiasme na afloop viel op te maken dat het een leuke en
leerzame les is geweest!

 

Schaken op BS aRMHOEFSE aKKER


