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vrij om 12.00 uur
18 en 23 nov

Voortgangsgesprekken
met kind

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

Vanaf a.s. vrijdag 12 november kunt u zich via de app
inschrijven voor een voortgangsgesprek. De gesprekken
vinden plaats op donderdag 18 november en dinsdag 23
november. Het voortgangsgesprek is een kind-ouder-
leerkracht gesprek waarbij uw kind dus ook zelf aanwezig is.
Houdt u er rekening mee dat wanneer u meerdere kinderen
inschrijft er 10 minuten tussen zitten? Zo heb je voldoende
tijd om naar een volgend lokaal te gaan.  

Voortgangsgesprek

met kind groep 3 t/m 8

Juf Marleen (gr. 5) heeft na jaren op een fijne manier
werkzaam te zijn geweest op Armhoefse Akker, gekozen
voor een andere baan buiten onze stichting. Natuurlijk
feliciteren we Marleen van harte met haar nieuwe
uitdaging, maar we vinden het ook wel heel erg jammer
dat ze ons gaat verlaten. Hieronder een brief namens
Marleen:

Beste ouders/verzorgers,

Na inmiddels al best wat jaren op Armhoefse Akker wil ik
langs deze weg laten weten dat ik afscheid ga nemen.
Voor velen van jullie ben ik een bekend gezicht en ik heb
vanuit verschillende rollen met jullie samen mogen werken.
Als leerkracht ben je nooit klaar met ontwikkelen en dat is
ook de reden waarom ik Armhoefse Akker nu ga verlaten. Ik
zal op een andere school met een ander type onderwijs
gaan werken, waar ik mezelf verder wil gaan ontwikkelen.
Het tijdstip in het jaar is helaas niet ideaal, maar deze kans
kwam toevallig net voor de herfstvakantie op mijn pad en
kon ik niet laten schieten. Ik wil jullie allemaal bedanken
voor de fijne samenwerking en wie weet zien we elkaar
nog in de toekomst!

Met vriendelijke groet,
Marleen van der Horst

vertrek juf Marleen
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Lieve ouders en kinderen,

Eind juni 2020 kreeg mijn man, Pieter, een ernstig herseninfarct. Hij is daardoor
rechts verlamd en hij heeft afasie.  Een hele zware dobber voor iemand die heel
talig, snel met woorden en gevat was.
Jullie begrijpen dat ons leven van het ene op het andere moment heel erg veranderd
is.
Na een verbouwing is Pieter eind maart naar huis gekomen. Het is natuurlijk heel fijn
dat dat mogelijk is. Pieter heeft veel zorg nodig, hij kan niet lang alleen zijn. Twee
keer op een dag komt de thuiszorg om hem te verzorgen en Pieter gaat vier keer in
de week naar de dagbehandeling, waar hij fysiotherapie en logopedie krijgt. Het
kost hem veel energie, maar gelukkig zien we ook dat er nog verbetering is. Het zijn
kleine stapjes, maar voor ons een lichtpuntje aan  de horizon: misschien kan hij in de
toekomst, met hulpmiddelen, een paar stappen zelf zetten. Dat zou ons allebei meer
vrijheid geven.
De afgelopen 15 maanden ben ik dus met heel andere dingen bezig geweest dan
met het onderwijs. Ik ben mantelzorger geworden. En dat is best wennen. Het kost
veel tijd, veel geregel en veel energie. Voor mij is het niet te combineren met een
baan voor de klas. Ik heb daarom besloten te stoppen met werken. Het is geen
makkelijk besluit. Ik had na 41 jaar onderwijs mijn carrière liever om andere redenen
beëindigd.
Ik ben begonnen op de Mariaschool op het Stuivesantplein. Na zo’n 30 jaar, met heel
veel plezier gewerkt te hebben in een volkswijk, heb ik in 2010 de overstap gemaakt
naar Armhoef. Een heel andere wijk. Ik heb het altijd een goede “carrière switch”
gevonden. Het voelde meteen als thuis en vertrouwd. 
In groep 3 ligt mijn hart! Niets mooiers dan een kind leren lezen en schrijven. Er gaat
letterlijk een wereld voor ze open!  Na zo’n 25 jaar groep 3 heb ik dus heel wat
kinderen in dat prachtige proces mogen begeleiden. Het heeft me altijd veel
voldoening en plezier gegeven.
Ik wil jullie, ouders, bedanken voor het vertrouwen wat jullie in mij hadden, voor de
prettige samenwerking en voor jullie steun.
Voor al die lieve, ondeugende, bijzondere, vrolijke, creatieve, blije, verdrietige,
grappige, mopperende, gezellige, dromerige, zelfstandige, onzekere, soms-achter-
het-behang-willen-plakkende, leergierige, knuffelige, afwachtende, kletserige,
dwarse, eigenzinnige, geïnteresseerde, niet-op-hun-beurt-kunnen-wachtende,
geduldige, muzikale, kleinzerige, stoere, springerige, zelden-goed-op-hun-stoel-
zittende, technische,  vriendelijke, bemoeizuchtige, originele, hulpvaardige,
competitieve, nette, slordige, drukke, rustige, maar nooit saaie kinderen: 
hartelijke bedankt voor alle lieve woordjes, knuffels en hulp.
Ik ga jullie missen!

Met vriendelijke groet, AnneMarie Corvers

afscheidsbrief juf Annemarie 



Bloembollen  planten
Vorige week donderdag mocht een groep
van 16 leerlingen van onze school mee de wijk
in om namens de buurtraad bloembollen te
planten in de wijk. 
Ondanks de stevige regenbui hebben zij flink
doorgewerkt om straks in het voorjaar een
vrolijk entree voor de wijk de maken.
Alle kinderen hebben ook bloemzaadjes
meegekregen namens de wijkraad. Deze kunt
u in uw eigen tuin planten om de wijk zo nog
fleuriger te maken. Buurtraad, bedankt!

Wist je dat:
 

Wij sinds dit jaar een kinderraad
hebben op school?

 
 

Deze kinderen regelmatig
vergaderen met meneer Gérard over
allerlei zaken in en om de school?

 
Dat de kinderraad deze week hun

tweede vergadering heeft?
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Op vrijdag 22 oktober hebben wij de
Kinderboekenweek op een fantastische manier
mogen afsluiten. Na hard werken hebben de
kinderen mogen genieten van een fantastische
onemanshow voor jong en oud en vol spektakel. 
De gehele Kinderboekenweek hebben de
kinderen hard gewerkt om zoveel mogelijk
leeskilometers te maken. Met deze leeskilometers
konden zij namelijk een gouden ticket
bemachtigen die ze toegang zou geven tot een
spetterende eindshow. De kinderen zijn hier vol
enthousiasme direct mee aan de slag gegaan en
waren soms niet van hun boeken weg te slepen.
Op de laatste dag voor de vakantie hadden alle
klassen, van groep 1 t/m 8, hun tickets
bemachtigd en stonden ze klaar voor een
spetterende show vol spektakel en verwondering.
Door middel van theater, goochelen en
acrobatiek werd het verhaal verteld over hoe je
een showman wordt.
Zo heeft ‘worden wat je wil’ een nieuwe dimensie
gekregen. 

Afsluiting kinderboekenweek



Alle teams uit groep 3/4 spelen hun wedstrijden in het T-Kwadraat. Dit omdat er op 4 kleine
veldjes gespeeld wordt en alleen deze hal de juiste belijning heeft. Deze teams bestaan uit 4
spelers. (zonder keeper i.v.m. kleine doeltjes)
Teams uit de groepen 5 t/m 8 spelen hun wedstrijden in diverse sportaccommodaties verspreid
door de stad. Deze teams bestaan uit 1 keeper en 5 spelers. 
Wissels: Er mogen ook extra (wissel)spelers ingeschreven worden.

Heb jij zin om in de kerstvakantie een dag sportief en gezellig door te brengen met je klas- en
schoolgenoten? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi Zaalvoetbal.

Wie:                 Kinderen uit groep 3 t/m 8.                      
Wanneer:        Donderdag 6, vrijdag 7 januari
Waar:              Het zaalvoetbaltoernooi wordt gespeeld in de gemeentelijke sporthallen 
                        verspreid over de gemeente Tilburg. 

Teams en speellocaties:

Categorieën
Groep 3/4 = O   Groep 5/6 = M   Groep 7/8 = B
Streetwise cup poule jongens groep 7/8 = SWCJ (maximaal 1 team per school)
Streetwise cup poule meisjes groep 7/8 = SWCM

De school bepaalt in welke categorie er wordt deelgenomen. Alle categorieën spelen
poulewedstrijden. Ook de Streetwise cup poule. Alle poulewinnaars uit de Streetwise cup poule
plaatsen zich automatisch voor de volgende ronde. Er worden dus geen finales gespeeld tijdens het
Vakantietoernooi. De Streetwise cup poule is de opvolger van de Johan Cruijff 6 vs 6 competitie.

Doe je mee? Vul dan de gegevens in op onderstaande link vóór woensdag 10 november 00.00 uur de
kosten zijn €3.60 per kind.
https://forms.gle/2PP5QbtpaVBk6YeAA 

Begeleiders/coaches gevraagd!
Elke school heeft ook 1 of meerdere begeleiders nodig. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij:
-18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor de kinderen;
-Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel in het veld als daarbuiten;
-Er voor zorgt dat de kinderen op tijd klaar staan voor de volgende wedstrijd.
-Tijdens het toernooi de kinderen op een positieve manier aanmoedigt.
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Laatste kans

vakantietoernooi zaalvoetbal

https://forms.gle/2PP5QbtpaVBk6YeAA
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uit groep 5 

Schoolschaatsen 

Wij gingen school schaatsen.

Sommige kinderen hadden geen
schaatsen die kon je dan ergens
halen.

Daarna moest je onder de
schaatsbaan door!

En dan moest je je schaatsen aan
doen op een bankje of op de grond
en dan kon je de schaatsbaan op.

Eerst mocht je vrij schaatsen en dan
moest je als je goed kon schaatsen
naar achter.

En als je minder goed kon schaatsen
moest je naar vak 1 of 2. En als je
goed kon schaatsen dan ging je naar
vak 3 of 4

Ik ben veel beter in schaatsen en het
was heel leuk.

Kaja uit groep 5

Dit jaar was het gelukkig zonder beperkingen weer
toegestaan om te gaan schoolschaatsen. De
groepen 4 en 5 gingen dan ook drie weken op rij
naar de Ireen Wúst ijsbaan, hierbij grote dank aan
de ouders die wilden rijden!

De handschoenen en mutsen werden van zolder
gehaald en de schaatsten uit het vet. Het was een
super mooi gezicht om iedereen ervaren of niet te
zien glijden over het ijs!
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jeugdlintje Vik
Vik Pijnenburg, leerling in groep 3, is sinds het
project over de natuur in groep 2 heel actief
met het opruimen van de wijk. Hij gaat
regelmatig, samen met familieleden, met een
prikstok (knijper) op pad om afval uit de natuur
te verwijderen. Hij is als kandidaat aangemeld
voor een jeugdlintje en unaniem is bepaald dat
hij een lintje gaat krijgen. Woensdag 20
oktober is hij dan ook door 2 juryleden verrast
op school met dit bijzondere nieuws. Op 20
november zal hij dit lintje overhandigd krijgen
door de burgemeester. We zijn enorm trots op
Vik en hopen dat hij anderen inspireert.

In de hal van onze school staan bij de trap weer
kisten met boeken. 
Deze zijn te koop: boeken voor volwassenen en
boeken voor kinderen.
U kunt altijd vóór of na school binnenlopen om
te kijken of er iets voor u of uw kind bijzit. 
Ook tijdens de voortgangsgesprekken is er de
ruimte om te neuzen in de kisten. Respecteer
hierbij wel de anderhalve meter afstand.
 In één van de kisten bevindt zich een kluisje om
uw geld te doponeren of u betaalt de boeken
middels een QR-code.
De opbrengst komt ten goede van onze
partnerschool, de Njoro Primary School in Same
Tanzania. Zij kunnen hiermee onder andere hun
toiletgebouw afwerken, wat overigens voor een
groot gedeelte via de sponsoring van vorig
schooljaar, al vorm heeft gekregen. 

U bent natuurlijk ook altijd vrij om via de kluis of
de QR-code een vrijwillige bijdrage te geven. 

Alvast bedankt namens de Njoro Primary School
en de werkgroep Tanzania van bs Armhoefse
Akker

Boekverkoop

Tanzania


