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AGENDA

 5 t/m 16 sept
 Gouden weken

13 en 15 sept
 Kennismakingsgesprekken 

20 sept
MR vergadering 

26 - 30 sept
 Week tegen het pesten

29 sept
schoolfotograaf

30 sept
schoolreisje

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

De zomervakantie zit er weer op, als als team
hebben we daarin niet stil gezeten. 
Natuurlijk hebben we ook vakantie gevierd en
hebben we heerlijk genoten van de vrije dagen.
Maar er is in de school veel gebeurd. Zo hebben alle
toiletten van de kinderen een nieuwe gietvloer
gekregen. Hierdoor is de geur die er soms kon
hangen echt verleden tijd. 
Ook is er voor de groepen 3 t/m 6 nieuw meubilair
geleverd (misschien heeft u via uw kind hier al iets
over gehoord). De groepen 7 & 8 hebben al een
paar jaar geleden nieuw meubilair gekregen. We
hebben die lijn doorgezet naar de andere groepen,
alleen de kleur groen is niet meer teruggekomen.
Verder is er een nieuwe rekenmethode aangeschaft
en hebben we hier tijdens de studiedag van
afgelopen donderdag veel aandacht aan besteed,
zodat alle collega’s goed konden starten. Ook zijn
we gestart met enkele nieuwe collega’s en zijn
sommige groepen van lokaal gewisseld. Al met al
heeft dat ervoor gezorgd dat er flink geruimd is. We
zijn zelfs een aantal keer naar de stort gereden.Dat
schept ruimte. Kortom, we zijn er als team helemaal
klaar voor om er weer een mooi schooljaar van te
maken, natuurlijk in samenwerking met u als
ouder(s)/verzorger(s). Ik hoop u dan ook snel weer
ergens te zien op school of in de ochtend bij het hek. 

 
Gérard Massar
Directeur bs. Armhoefse Akker

Fijn schooljaar gewenst...
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Even VOORSTELLEN.. 

Hi allemaal, mijn naam is Nils Beemer
en vanaf dit jaar zal ik als
leerkrachtondersteuner aan de slag
gaan op de Armhoefse Akker. Voordat
ik de switch maakte naar het
onderwijs ,  heb ik in de reisbranche
gewerkt. Na 11 jaar heb ik besloten
dat het ti jd werd voor iets anders en
ben ik aan de PABO begonnen.
Hiervoor heb ik bij  basisschool de
Zuidwester gewerkt in de groepen 3
t/m 7. Op dit moment studeer ik nog
aan de PABO en ik hoop binnen 1,5
jaar mijn studie af te ronden. Op
maandag vindt je mij bij  meneer Paul
in groep 6 en op vri jdag sta ik bij  Juf
Marlou in groep 7. Op de donderdagen
zal ik de ondersteuning verzorgen in
de groepen 5/6. Daarnaast ben ik ook
vader van twee kinderen en kan je me
op nog tegenkomen bij  Hockeyclub
Were Di.  Tot ziens in de klas! 

Dit schooljaar is Judith als leerkracht gestart bij de
kleuters. Nils werkt als leerkrachtondersteuner in
groepen 5, 6 en 7.

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Judith Moekiran, 44 jaar en ik woon in
Tilburg. Sinds 2000 ben ik werkzaam als leerkracht
in het basisonderwijs.  De afgelopen 16 jaar heb ik
gewerkt op Montessori basisschool De Petteflet.  Na
vele jaren in de groepen 5 t/m 8 les te hebben
gegeven, maak ik nu de sprong naar de kleuters op
Armhoefse Akker. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe
uitdaging en kijk er naar uit om jul l ie te mogen
ontmoeten.  
Hebben jul l ie vragen, wil  je iets weten of gewoon
even gedag zeggen? In het nieuwe schooljaar ben
ik op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam in
groep 1-2a. 



Vanaf dit schooljaar zal ik,  Ayla Herr,  29 jaar,
starten als onderwijsassistent in de groepen 5, 5/6
en 6 op de Armhoefse Akker.
Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en vri jdag
aanwezig.
Ook handig om te weten is dat ik bij  Flexpect inval
werk doe, ik kan dus elk moment opgeroepen
worden om op een andere school te werken.
Hiervoor heb ik op 1.5 jaar op basisschool De
Sporckt gewerkt.
Ik heb ontzettend veel zin om te starten.
Misschien leuk om te weten, ik woon samen met mijn
vriend en ben verloofd.
In mijn vri je ti jd vind ik het leuk om met vriendinnen
af te spreken en om een goede serie te kijken op tv.
Ik hoop een leuk en leerzaam schooljaar tegemoet
te gaan samen met de kinderen en collega's.
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Vervolg Even VOORSTELLEN.. 

11 november Groep 3 Groep 4
10 februari Groep 1/2A Groep 1/2B
14 april  Groep 6 Groep 7
23 juni Groep 5 Groep 5/6

Aankomend schooljaar zullen de disciplines muziek, dans en erfgoededucatie
centraal staan bij  ons op school.  Iedere groep heeft een divers aanbod aan
activiteiten ontvangen die gedurende het jaar zullen plaatsvinden.
Daarnaast zal dit jaar de weeksluiting in een nieuw jasje weer terug komen,
onder de naam: themaviering. Iedere groep zal dit jaar een themaviering
voorbereiden en dit 1x opvoeren aan ouders en een deel van de groepen. Dit
laatste is afhankeli jk van de groep waarin ze zijn ingedeeld. 
Zet onderstaande datum alvast in uw agenda, want dan zal uw kind een
optreden geven en bent u van harte uitgenodigd. 
Data :

Tijd: 13.00 - 14.15 uur

Informatie over Cultuur onderwijs



Beste ouders,

Op onderstaande data zal er creamiddag zijn bij  ons op school.
Kinderen gaan die middagen een workshop volgen die aansluit bij
cultuuronderwijs.
Om de kinderen met verschil lende vormen van cultuuronderwijs kennis te
laten maken, zouden we graag een zo groot mogelijk aanbod aan
activiteiten wil len bieden. Hiervoor hebben we jul l ie hulp hard nodig.

Wie kan er schilderen, knutselen, tekenen, muziek maken, fotograferen,
pottenbakken, dramalessen verzorgen, danslessen, lessen geven rondom
natuur of iets heel anders en zou het leuk vinden dit over te dragen aan
een klein groepje kinderen? 

Heeft u interesse, dan geeft u de workshop alle vier de data aan een
ander groepje. Zo kunnen vier verschil lende groepjes kennis maken met
uw activiteit.  Hoe meer ouders een workshop komen geven, hoe breder
aanbod wij kunnen aanbieden en hoe kleiner de groepjes zullen zijn.
Mocht u 1 datum niet kunnen, is dit geen probleem. Laat dit meteen
weten in de aanmelding, dan kunnen wij hier rekening mee houden. 

De kinderen van 1 t/m 4 en 5 t/m 8 zullen door elkaar zitten. Door
groepsoversti jgend te werken kunnen de kinderen leren van elkaar,
nieuwe contacten aan gaan en kan er een breder aanbod
gepresenteerd worden.
Het betreft de volgende data:

Groep 1 t/m 4: 25 november, 20 januari ,  10 maart,  2 juni
Groep 5 t/m 8: 2 december, 27 januari ,  17 maart,  26 mei

Aanmelden kan via: veerle.vergeer@xpectprimair.nl
Graag even aangeven welke activiteit u wilt doen en uit welke groep uw
kind komt. Zo kunnen we u bij  de juiste bouw indelen. Mocht er bij  een
activiteit een max aan aantal kinderen zitten, horen wij dit ook graag. 
Graag voor 30 september aanmelden. 

We kiezen er wel voor om enkel activiteiten rondom cultuuronderwijs
aan te bieden. Sportieve activiteiten vinden er gedurende het jaar al op
andere manieren plaats.
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informatie over de Creamiddag

mailto:veerle.vergeer@xpectprimair.nl


Informatie over sport na school
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De inschrijvingen voor de naschoolse sportactiviteiten gaan weer beginnen.
Het was goed om te zien dat er vorig jaar zoveel kinderen zich hebben
aangemeld. Hopelijk zal dat dit jaar hetzelfde zijn.

Via onderstaande link kunnen jul l ie kinderen aanmelden. 

Aanmeldformulier sport na school
 

Mark Kieboom| vakleerkracht sport en bewegingsonderwijs  
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https://forms.gle/GjE51SsippyJuHV76


Met veel plezier en enthousiasme verzorgen wij de tussenschoolse opvang op de
Armhoefse Akker. We wil len graag de leerkrachten bli jven ontzorgen, zodat ze 
 lunchpauze kunnen hebben om daarna weer fris het lesprogramma te hervatten.
Helaas hebben we te maken met personeelstekort.  Afgelopen dagen hebben we
de overbli jf  kunnen draaien door het overbli jfteam aan te vullen met invallers
uit het midden van het land. Dit is geen ideale situatie. Om kwaliteit te bli jven
bieden is het noodzakeli jk dat we zo snel mogelijk het overbli jfteam compleet
hebben. We zetten alles op alles om dit voor elkaar kri jgen. We vragen u om
met ons mee te denken. 

We zoeken….
een enthousiaste coördinator voor 10 uur per week. Deze uren zijn verdeeld over
meerdere dagen. Een coördinator is verantwoordeli jk voor de organisatie en
kwaliteit van de overbli jf .  Daarnaast is hij  of zi j  aanspreekpunt voor de
overbli jfmedewerkers,  ouders en de directie van school.  Een bijkomend voordeel
van deze zelfstandige functie is dat u alle schoolvakanties vri j  bent. Bent u
nieuwsgierig naar deze functie 
of kent u iemand die geknipt is voor deze baan? Neem dan contact op met ons
via werken@broodspelen.nl of via 030 – 2588684.

Naast een coördinator zoeken wij ook nog actieve vri jwil l igers. Een vri jwil l iger
begeleidt de kinderen ti jdens de pauze. Na het eten biedt hij  of zi j  activiteiten
aan zoals allerlei varianten van tikkertje of een balspel.  Ook stoepkrijten of
touwtje springen bli jven favoriete bezigheden en samen knutselen of kleuren
behoren ook tot de mogelijkheden. Het is belangrijk dat onze mensen aandacht
hebben voor elk kind en het leuk vinden om actief bezig te zijn met de kinderen.

Heeft u ti jd tussen de middag en vindt u het leuk om de kinderen een fi jne pauze
te bezorgen? Of kent u iemand in uw omgeving die hier enthousiast van wordt?
Laat het ons dan weten. Naast het plezier dat u zult ervaren om met kinderen te
werken, ontvangt u ook per keer een leuke vergoeding. Daarnaast hoeft u niet
te betalen voor de overbli jf  van uw kind als u op die overbli jfdag werkt. Voor
deze functie kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand mailadres of
telefoonnummer. 

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar www.broodspelen.nl.  

BROOD &  SPELEN ZOEKT MET SPOED
COLLEGA’S VOOR DE TUSSENSCHOOLSE
OPVANG

 PAGINA 6 Armhoefse Akker Nieuws

mailto:werken@broodspelen.nl
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iNFORMATIE over agenda in SCHOOLAPP 
De agenda voor dit jaar is te vinden onder het kopje agenda in de schoolapp en niet
onder jaarkalander in PDF. 
Onderstaand uitleg hoe u de agenda kunt synchroniseren met uw agenda op 
uw telefoon. Mocht u toch nog vragen hebben, stuur dan een mail naar;
nona.vanberkel@xpectprimair.nl

Druk op deze filter u ziet
dan onderstaande tekst

De Gouden Weken, de eerste weken van het schooljaar, zi jn bij
uitstek geschikt om te werken aan een goede groepsvorming. De
interactie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen
onderling zorgt voor een fi jne sfeer in de groep. Dit zorgt voor een
stevig fundament, een heel schooljaar lang. We maken hierbij
gebruik van groepsvormende activiteiten, zoals korte energizers en
andere spelletjes in de groep. Vooral het stellen van normen, maken
van afspraken en tonen van wederzijds respect is hierbij  van
belang. Ook u als ouders hebt hier een rol in: praat met uw kind
over de Gouden Weken en vraag hoe het met haar of hem gaat in
de groep. 
Heeft u hier nog vragen over, schroom dan niet deze ter sprake te
brengen ti jdens het kennismakingsgesprek.

Informatie over de gouden
Weken
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