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NUMMER 15 - 19 MEI 2022

Namens Gérard

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

 
 

26 mei Hemelvaartsdag
Kinderen vrij

 
27 mei dag na Hemelvaart

Kinderen vrij
 

2e Pinksterdag
Kinderen vrij

 
Kindvrije week
20 juni - 25 juni!

 
 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Afgelopen maandag zijn weer gestart, na ik hoop voor
iedereen een fijne meivakantie! We zijn nu bezig met de
laatste periode van dit schooljaar, wat vliegt de tijd!
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de
voorbereidingen voor het schooljaar '22-'23. 

In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over de
kunstweek waar de leerlingen nu mee bezig zijn, maar ook
over de drone cupe finale die afgelopen maandag
gehouden werd. Misschien heeft u gekeken naar Hart van
Nederland? Of een dag later het krantenartikel hierover
gelezen in het Brabants Dagblad. Tevens alvast informatie
over Swim to fight Cancer, waar we hopen dat er veel
leerlingen meedoen op 11 september aanstaande! 

Verder hoop ik van harte dat u de
oudertevredenheidspeiling al heeft ingevuld! Er zijn al 71
reacties., dit is heel erg fijn voor ons. Maar mocht u dit
nog niet gedaan hebben, zou u het dan alsnog willen
doen voor vrijdag 27 mei aanstaande. U kunt dit doen
door op onderstaande link te klikken: 
https://forms.office.com/r/iVdszwwcvd
Het is voor ons als school van belang dat we uw mening
horen. Dank u wel alvast. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gérard Massar. 

- Kindvrije weekKindvrije week  

maandag 20 juni t/m 
vrijdag 24 juni 2022

https://forms.office.com/r/iVdszwwcvd


Deze week is het kunstweek op school. In iedere groep zal een kunstenaar
centraal staan. Van Kandinsky in groep 1/2 tot Joan Miró en Matisse in de
bovenbouw.
Alle kinderen zullen zich deze week gaan verdiepen in hun kunstenaar.
Wie was het, wat voor soort werken maakte hij, in welke stijl en met welke
technieken. Daarna zal ieder kind zelf een kunstwerk gaan maken in de
stijl van de kunstenaar.

Aan het einde van de week zullen al deze kunstwerken samen
gedigitaliseerd worden om na een tijdje bewonderd te kunnen worden in
een digitaal museum. Hierover zal uw kind binnenkort meer informatie
ontvangen. 
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Kunstweek op bs Armhoefse akker
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Iedereen is
welkom tijdens de
boerderij dag op
Vrijdag 27 mei bij

de familie
Verhoeven

 

Gratis Toegang 10.00-16.00 uur
Adres: Haarensebaan 3 
5071 NG  UDENHOUT

In groep 7a zijn we gestart met 'Dramataal'. Dramataal gaat over een veilig klimaat creëren en grenzen stellen. De kinderen zijn met heel veel plezier gestart met de eerste les. Ook de ouders van deze groep hebben een ouderbijeenkomst bijgewoond waarin zij kennis hebben gemaakt met Dramataal. Ouders zijn namelijk onmisbaar voor de groei van hun kinderen. Wát een bijzondere en warme reacties kwamen er op de bijeenkomst! Dramataal richt zich op meer begrip, verbinding en plezier tussen leerlingen en leerling/docent. In Dramataallessen staan veiligheid, autonomie en openheid centraal, zodat leerlingen elkaar en hun docent ècht zullen gaan zien. Mensen die zich veilig, gezien en blij voelen, zullen meer uit zichzelf kunnen en willen halen. Hierdoor worden er betere resultaten behaald; naast cognitieve winst en een stijgend welbevinden zal er dus ook een stevige groei zijn op sociaal-emotioneel gebied.
 

De komende jaren zal er voor alle groepen van de bovenbouw Dramataal op het schoolprogramma staan.

In groep 7a zijn we gestart met 'Dramataal'. Dramataal gaat over een veilig
klimaat creëren en grenzen stellen. De kinderen zijn met heel veel plezier gestart
met de eerste les. Ook de ouders van deze groep hebben een ouderbijeenkomst
bijgewoond waarin zij kennis hebben gemaakt met Dramataal. Ouders zijn
namelijk onmisbaar voor de groei van hun kinderen. Wát een bijzondere en warme
reacties kwamen er op de bijeenkomst! Dramataal richt zich op meer begrip,
verbinding en plezier tussen leerlingen en leerling/docent. In Dramataallessen
staan veiligheid, autonomie en openheid centraal, zodat leerlingen elkaar en hun
docent ècht zullen gaan zien. Mensen die zich veilig, gezien en blij voelen, zullen
meer uit zichzelf kunnen en willen halen. Hierdoor worden er betere resultaten
behaald; naast cognitieve winst en een stijgend welbevinden zal er dus ook een
stevige groei zijn op sociaal-emotioneel gebied. De komende jaren zal er voor
alle groepen van de bovenbouw Dramataal op het schoolprogramma staan.



Platte tekst toevoegen
Platte tekst toevoegen

Maandagochtend vond in sporthal De Blaak de
strijd om de Xpect Primair Drone Cup plaats. De
groepen 5 en 6 van 16 verschillende scholen
namen het tegen elkaar op. Voorafgaand zijn
leerlingen met elkaar de strijd aangegaan om te
worden geselecteerd voor de eindstrijd van
vandaag. Er moest een parcours worden afgelegd
dat bestaat uit door leerlingen zelf ontworpen en
zelfgebouwde obstakels. Alleen de allerbeste en
gaafste obstakels van een school werden
geselecteerd. 
De Drone Cup is een innovatieve lesmodule waarin
professionele trainers leerlingen kennis laten
maken met de wereld van de drones. Het was een
geweldige ochtend voor alle deelnemers,
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Drone cup Finale

We haaldenWe haalden
zelfs dezelfs de

Krant enKrant en  
de Televisiede Televisie



Wie zwemt ermee op zondag 11
september?

Kennen jullie Swim to Fight Cancer Tilburg al? Het is twee keer eerder georganiseerd; het is
een zwemevenement in de Piushaven met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor
onderzoek om kanker te genezen. Ook dit jaar gaat de SWIM Tilburg door en wel op 11
september. Dit is het eerste weekend na de zomervakantie. De Swim to Fight Cancer Tilburg
heeft verschillende doelen. Het eerste doel is om zoveel mogelijk geld ophalen voor 
 onderzoek om kanker te bestrijden. Alles wat opgehaald wordt, gaat naar het Antony van
Leeuwenhoek ziekenhuis. Dat betekent dus ook dat de SWIM in Tilburg alleen door vrijwilligers
georganiseerd wordt. Daarnaast willen we zoveel mogelijk Tilburgers in beweging krijgen,
door zwemmen te stimuleren. Beweging is immers de beste remedie. En als laatste is het
gewoon een heel gaaf evenement waar je met je hele familie aan mee kunt doen. Er is de
hele dag muziek, lekker eten en lekker drinken en het leven vieren. In 2019, tijdens onze
laatste editie, is basisschool de Blaak de uitdaging aangegaan om zoveel mogelijk
schoolkinderen in beweging te krijgen. Dit werd uiteindelijk een fantastisch succes. Meer dan
70 kids, klasgenoten en vriendengroepen, hebben meegezwommen en er is meer dan euro
37.500 opgehaald via sponsoring en allerlei leuke acties. Omdat dit zo’n succes is geworden,
zouden we het heel leuk vinden als er ook kids van Armhoefse Akker mee gaan zwemmen. Een
paar hebben zelfs al eerder mee gezwommen. 
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Wie mag deelnemen:
Voor de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 
Je moet in het bezit zijn van een A en B diploma 
Je zwemt 500 meter (of minder natuurlijk)
Inschrijfgeld is € 10,00
Je krijgt een eigen pagina op de site
www.swimtofightcancer.nl/Tilburg waar je een eigen verhaal
en foto mag plaatsen. 
Op deze pagina kun je zien hoeveel geld je opgehaald
hebt.Je bedenkt zelf allerlei acties ken om zoveel mogelijk
geld op te halen 

In juni komt Kristel Scheffers 
 van de Gemeente Tilburg (en
moeder van een leerling van
onze school) informatie geven
aan de leerlingen van de

groepen 5 t/m 8. 
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IVN Slootjesdagen 2022 in het Spoorpark Tilburg
op

Zaterdag 11 en Zondag 12 juni 2022
 
 

Komen jullie ook naar de
slootjesdagen?

Op 11 en 12 juni 2022 is het weer zover: IVN-Tilburg doet dan mee aan de
landelijke IVN-slootjesdagen. Dus pak je schepnet, trek je laarzen aan en ontdek
onder leiding van onze natuurgidsen het waterleven in het Spoorpark.
De slootjesdagen worden dit jaar weer gehouden in het Spoorpark Tilburg. 
Tijden: zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00uur. 
Volg daar de IVN-vlag en andere aanwijzingen om te zien waar we scheppen. 
Je hoeft je niet aan te melden maar bent vrij om langs te komen en mee te doen.
Kom dus op 11 en/of 12 juni naar het Spoorpark!

 

Oudertevredenheidspeiling nog niet ingevuld?

Vul hem alstublieft in vóór 27 mei 2022 via
onderstaande link:

https://forms.office.com/r/iVdszwwcvd


