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3 juni 2022
Voorrondes Armhoef Got Talent
Kinderen vrij vanaf 12.00 uur

 
2e Pinksterdag 6 juni 2022

Kinderen vrij
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Finale Armhoef Got Talent
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Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag wil ik iedereen bedanken die de moeite heeft
genomen om de oudertevredenheidspeiling in te vullen.
We hebben 126 reacties gekregen. We kunnen dus
zeggen dat de respons erg hoog is en maakt de peiling
voor ons ook heel betrouwbaar. Een terugkoppeling
gaat u natuurlijk nog krijgen op termijn. Wat ik nu al wel
kan zeggen is dat de mate van tevredenheid erg goed
is. Met name ook op de punten waar we een
verbeterslag hebben gemaakt, zoals bijvoorbeeld
communicatie en bereikbaarheid. De complete uitslag
zullen we zeker bespreken in de MR en als uit dat
overleg vervolgacties nodig zijn dan hoort u hier
natuurlijk van. 
Verder ben ik samen met het team bezig met de
formatie voor het schooljaar 2022-2023. We zullen
volgend jaar onderstaande groepen hebben:
2 groepen 1-2 wrs op termijn een instroomgroep 
1 groep 3
1 groep 4
1 groep 5
1 groep 5-6
1 groep 6
1 groep 7
2 groepen 8
In deze nieuwsbrief alvast voor u, om te noteren de
vakanties voor het schooljaar 2022-2023. De
studiedagen krijgt u te horen zodra deze goedgekeurd
zijn door de MR.

Tot slot wil ik iedereen alvast een fijn pinkerweekend
toewensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gérard Massar. 

-

maandag 20 juni t/m 
vrijdag 24 juni 2022



Er staat weer iets super leuks op het
programma; namelijk Armhoef Got Talent!
Dit is een talententenjacht waarbij kinderen
het beste van zichzelf kunnen laten zien. De
kinderen kunnen bij de leerkracht opgeven
wat voor talent ze willen laten zien. Thuis
mogen de kinderen de act voorbereiden. De
voorrondes van Armhoef Got Talent vinden
plaats in de klas van uw kind op vrijdag 3
juni. Tijdens de voorrondes wordt uit elke klas
een finalist gekozen, die naar de finale van
Armhoef Got Talent mag. 
De finale vindt plaats in de gymzaal op
vrijdag 17 juni om 13.00 uur. Hier laten de
finalisten hun act nog een keer zien maar
dan aan alle leerlingen van onze school. De
finalisten krijgen twee tickets die ze mogen
gebruiken om 2 familieleden/ vrienden uit te
nodigen voor de finale van Armhoef Got
Talent. 
We zouden het leuk vinden als er zoveel
mogelijk kinderen mee gaan doen aan de
voorrondes. 
Namens het team van Armhoefse Akker,

 Lotte, Thijs, Brian en Jenna
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Groepen 1/2 mogen op maandag de flessen
verzamelen. 
Groepen 3/4 op dinsdag 
Groepen 5 5/6 en 6 op donderdag 
Groepen 7/8 op vrijdag. 

Bedankt alvast Mas en Tijn
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Herfstvakantie vrijdag 21-10-2022 om 12.00 uur t/m 28-10-2022

Kerstvakantie vrijdag 23-12-2022 om 12.00 uur t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie vrijdag 17-02-2023 om 12.00 uur t/m 24-02-23

Goede vrijdag (hele dag vrij) 07-04-2023 en Tweede Paasdag 10-04-2023

Mei vakantie vrijdag 21-04-2023 om 12.00 uur t/m 05-05-2023

Hemelvaart donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023

Kindvrije week maandag 12-06-2023 t/m 16-06-2023

Zomervakantie vrijdag 14-07-2023 om 12.00 uur t/m 25-08-2023
 


