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NUMMER 18 - 7 JULI 2022

Namens Gérard
Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

 Dinsdag 12  juli 2022
Streetwise (VVN)

 
Dinsdag 19 en Woensdag 20 juli 2022

Musical Groep 8
 

Donderdag 21 juli 2022
Feestdag voor alle leerlingen

georganiseerd door OC
 

Vrijdag 22 juli 2022
Start zomervakantie om 12.00 uur

 
 
 
 
 

-

Rectificatie n.a.v. vakanties /
studiedagen schooljaar 2022-2023 
Op vrijdag 9 juni, voor de kind vrije

week, zijn de kinderen WEL om 
12.00 uur vrij. De tekst boven de

vakanties had er niet mogen staan.

Excuses voor de onduidelijkheid

Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Hier voor u alweer de één na laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. We hebben nog 2,5 hele leuke weken voor de boeg,
onder andere het afscheid van groep 8, die al druk aan het
repeteren zijn voor de musical. De laatste donderdag van het
schooljaar belooft weer een “feestje” te worden voor alle
kinderen. Deze dag staat in het teken van het uitzwaaien van de
leerlingen uit groep 8. Maar ook van de oudste kleuters die naar
het hoofdgebouw gaan. Er is natuurlijk ook gedacht aan alle
andere andere kinderen die veel leuke dingen gaan doen op
deze dag.  Ik verklap hier verder nog niets over. 
Als team kijken we terug op een succesvolle studie2daagse
tijdens de kind vrije week. We hebben 2 dagen doorgebracht
bij Beukenhof in Biezenmortel.  De eerste dag stond in het teken
van; "hoe gaan we met elkaar om" en "hoe praten we over en
met elkaar". Tijdens de tweede dag hebben we ons bezig
gehouden met de schoolanalyse, hierbij hebben we de “harde
getallen”/citoresultaten besproken. Tevens kwam aanbod waar
we trots op zijn en waar zijn er verbeterpunten? Tevens hebben
we het schooljaar geëvalueerd. Kortom erg zinvolle maar ook
gezellige dagen zijn het geworden. Het was ook goed voor de
teambuilding. Ik wens iedereen veel plezier in de laatste weken
richting de zomervakantie. 
Met vriendelijke groet,
Gérard Massar



In de afgelopen periode zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen de Kinderopvanggroep en vier
onderwijsbesturen (Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK in Zuid-Oost Brabant).
Door krachten te bundelen verwachten de organisaties beter te kunnen aansluiten op de ambitie van het
kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren. Dit draagt bij aan een kansrijke start voor elk
kind.

Welke partijen?
Kinderopvanggroep is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die het als haar taak ziet
om kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden aan alle kinderen, die van meerwaarde is voor kinderen
en hun ouders. Hierdoor kunnen en willen zij kinderen (0-13 jaar) laten opgroeien tot sterke volwassenen,
die onafhankelijk in de samenleving staan. Onder de Kinderopvanggroep vallen de volgende organisaties:
Kinderstad Tilburg, Kindercrèche, Sterre Kinderopvang, Kinderopvang Thuis, Peuterdorp, Kinderstad Waalre,
Horizon Kinderopvang, International Childcare Eindhoven, BOOST en Servicebureau Kinderopvang. De vier
besturen voor primair onderwijs bieden goed onderwijs voor ieder kind. Met bevlogen pedagogisch en
didactisch professionals begeleiden de organisaties kinderen in hun ontwikkeling naar een toekomstige
plek in de maatschappij.

Kansengelijkheid
Op elkaar afgestemd onderwijs en kinderopvang dragen bij aan de kansengelijkheid voor kinderen. Het
samenwerken vanuit één organisatie als één team, biedt nieuwe kansen om meer voor kinderen, ouders en
medewerkers te betekenen. Het streven is dat in de buurt, thuisnabij, door nauw samenwerkende partners
een gevarieerd palet aan onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen wordt geboden, zodat ouders en
kinderen optimale keuzemogelijkheden hebben. Voor kinderen kan men zo beter doorgaande
ontwikkellijnen realiseren.

Fusie
Er wordt nader verkend of het mogelijk is om te komen tot een fusie waarbij de Kinderopvanggroep opgaat
in de vier onderwijsbesturen. Op die manier kunnen de onderwijsorganisaties zich per 2023 omvormen tot
een organisatie voor kindontwikkeling met een aanbod van zowel kinderopvang als primair onderwijs.

Krachten bundelen
Al geruime tijd zoeken onderwijs en kinderopvang elkaar steeds meer op in de ontwikkeling en realisatie
van kindcentra, waar wordt gestreefd naar voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Een fusie is een
unieke kans om de krachten voor onderwijs en opvang te bundelen. Als eenheid biedt dit nieuwe kansen om
de kwaliteit en continuïteit te waarborgen voor kinderen, ouders en medewerkers in Tilburg en in Zuid-Oost
Brabant.
Door het integreren van kinderopvang en onderwijs is het mogelijk om vanuit één pedagogisch-didactische
visie te werken aan doorgaande ontwikkel- en leerlijnen en een rijk dagarrangement voor kinderen. Een
breed en gevarieerd aanbod van onderwijs, opvang, cultuur, sport en bewegen, muziek en extra
ondersteuning - schools- en naschools - draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Ouders van
jonge gezinnen kunnen beter worden ontzorgd in hun toch al drukke bestaan. Op stads- en dorpsniveau kan
meer ingezet worden op kansengelijkheid voor alle kinderen, ongeacht de wijk waarin hun wieg staat.
De organisaties kunnen hun medewerkers bredere loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden bieden en beter
anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor het personeel biedt dat nieuwe kansen op een
boeiende werkomgeving en nieuwe loopbaanmogelijkheden. Het biedt de organisaties een sterkere en
flexibelere positie op de arbeidsmarkt.
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Voor de ouders die het persbericht van Xpect
primair gemist hebben over intentieverklaring

fusie kinderopvang en onderwijsbesturen 



Maandagochtend 4 juli heeft groep 3 een bezoek gebracht aan het Ontdekrijk. In teams
van 4 mochten de kinderen een route bedenken voor de Bee-Bot. Ook moesten ze een
aanhanger maken en bedenken welke voorwerpen de Bee-Bot mee zou nemen op
vakantie. Tenslotte moesten ze de Bee-Bot programmeren. Het werd een creatieve
ochtend.

Ontdekrijk groep 3
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€ 180,55 

opgebracht. Mede namens Tijn en Mas bedankt voor het inleveren van de
flessen. 

De flessenactie georganiseerd door Tijn en Mas uit groep 4-5 heeft het
bedrag van: 
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Graag rapportmap van uw
zoon/dochter weer inleveren

uiterlijk op
20 juli 2022

Op zondag 3 juli werd het schoolhockeytoernooi bij Hc Tilburg gehouden. Onze
school was vertegenwoordigd met 2 teams. Een jongens team van groep7/8 (met
invallers uit groep 5 en groep 6 en een meisjes team uit groep 7. Het was een zeer
geslaagde dag voor de speelsters/spelers. De jongens werden eerste in hun poule en
dit werd beloond met een beker. De meisjes werden beloond met de fair play beker!
Wat eigenlijk net zo'n belangrijke prijs is dan winnen. We willen de coach van het
meisjes team, de vader van Cato en de coach van het jongens team, de vader van
Boris en Tibbe ontzettend bedanken voor hun motiverende en goede begeleiding
tijdens deze dag. 



Beste ouders,
Wat heb ik het fijn gehad op de Armhoefse Akker! Ik heb hier 14 jaar
met veel plezier gewerkt. Echt een warme plek is de Armhoefse
Akker... Hoewel ik genoot van mijn tijd hier, ben ik er klaar voor om
mijn volgende avontuur aan te gaan. Komend schooljaar ga ik werken
bij Onderwijscentrum Leijpark (Speciaal Onderwijs). Daar gaan
kinderen met een beperking naar school.
Bedankt voor alle fijne jaren op 'de Armhoef'!
Groetjes juf Annemiek

Beste ouders en/of verzorgers,
Het schooljaar zit er bijna weer op, maar voordat we de deuren sluiten hebben we ook dit jaar weer een
spetterend feest voor de boeg! Alle groepen zullen op donderdag 21 juli het schooljaar extra feestelijk
afsluiting.
Het schoolplein van de kleuters wordt omgetoverd tot een circus. Het thema voor groep 3 t/m 8 is kermis.
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. Voor de kinderen in groep 3 t/m 8 geldt verder: stop een
zwembroek/badpak en handdoek in de tas.
Verder goed om te weten: tussen de middag is er gewoon pauze van 12.00 tot 13.00 uur. U kunt uw kind
zowel s ’morgens als ‘s middags op de vaste locatie brengen en halen. Geef ook wat fruit mee voor
tussendoor.
Uitzwaaien oudste kleuters
Voor de oudste kleuters die naar groep 3 gaan is het een extra bijzondere dag, want zij gaan na de
zomervakantie terug naar het hoofdgebouw. Natuurlijk zwaaien we ze samen uit aan de Van Heutzstraat. De
ouders van de oudste kleuters mogen komen kijken bij het ‘uitglijden’. Ouders van groep 2 graag om 14.15 uur
aanwezig voor het ‘uitglijden’ van hun kinderen.
Programma groep 8
Groep 8 volgt op deze dag een eigen programma om hun allerlaatste dag op school te vieren. Vanaf 10.20
uur  ‘glijden’ zij de school uit. Ouders van kinderen uit groep 8 mogen komen kijken. 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u mailen naar
oc-armhoefseakker@xpectprimair.nl
Met vriendelijke groet,
Het Ouder Comité

Juffrouw Annemiek gaat ons verlaten
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Be
langrijks nieuws

vanuit het 

ou
dercomité

VOOR DE FEESTDAG OPVOOR DE FEESTDAG OP                      DONDERDAG 21 JULI 2022DONDERDAG 21 JULI 2022

Op dinsdag 12 juli graag de
kinderen van de groepen 3
t/m 6 lopend naar school
i.v.m. Streetwise
Verkeerseducatie. De
groepen 7 en 8 moeten op
de fiets komen!

mailto:oc-armhoefseakker@skotzo.info
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