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schoolpolo's

Ieder kind van s cho o l k r ij gt ho pel ijk uiterl ijk
vol gende week do nder dag een po l o van
school . Deze hebben we aanges chaft vo o r
ieder kind. Het is een po l o met daaro p het
l ogo en de naam v an s cho o l. Dit is een
cadeautje van s cho o l . We gaan deze
gebr uiken bij het s cho o l r eisje,
spor ttoer nooien en av o ndv ierdaags e. Dit is in
over l eg gegaan met de k inderraad van
afgel open scho o l j aar en met het o uderco mité.
We hebben dit aanges chaft o mdat de huidige
spor tshir ts ver o uder d zij n (bijvo o rbeel d o ude
l ogo er nog op) en aan v er vanging to e waren.
Een ander e r ede is dat we o ns al s s cho o l
meer wil l en pr o fil er en, dus dat we o pval l en
tijdens een av o ndv ier daagse (we zijn weer
aan het kijken o f we dat dit jaar weer o p de
kal ender kunnen zetten). Maar het is o o k
handig bij een s cho o l r eis j e. Al l e kinderen zijn
her kenbaar bij de Eftel ing of bij DippieDo e.
Het is dan ook de bedo el ing dat al l e
kinder en en l eer k r achten v ol gende week
vr ijdag de pol o aan hebben tijdens het
school r eisje. Deze k eer is het gratis en wil l en
we ieder kind dit aanbieden. In de to eko ms t
zal de pol o aanges chaft mo eten wo rden. De
pr ijs hier voor mo et no g bepaal d wo rden.
Mocht uw kind in de k o mende jaren een
nieuwe pol o no dig hebben dan kunt u co ntact
opnemen met No na. Z ij zal u dan de
mogel ijkheden v o o r l eggen. Maar dat is vo o r
l ater . Nu vinden wij het al s team in el k geval
l euk om ieder k ind dit cadeautje te kunnen
geven en ons al s Ar mho efs e Akker weer meer
op de kaar t te zetten. We wens en iedereen
veel pl ezier met de po l o .
Gérard Massar,
directeur

Stagiaires stellen zich voor......
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lola en ik ben 19 jaar. Het komende half jaar
ben ik op dinsdag als stagiaire in groep 8B te vinden. Ik zit in
het tweede jaar van de academische Pabo. Dat is de Pabo
gecombineerd met psychologie op de universiteit.
Oorspronkelijk kom ik uit Heerlen. Vorig jaar ben ik voor mijn
studie naar Tilburg verhuist en ik leer het hier steeds beter
kennen. Ik ben erg druk met studeren, maar ik heb ook tijd
voor hobby’s. Ik ga graag naar de sportschool en ik vind het
heerlijk om een film te kijken. In het weekend ga ik naar mijn
ouders in Heerlen. In Heerlen ben ik leidster van een
scoutinggroep. Daar begeleid ik een groep met meisjes van 7
tot en met 10 jaar. Bij mijn ouders staat ook mijn paard. Mijn
paard is met pensioen, dus rijden doe ik niet meer met haar,
maar ik ga graag lekker een stuk met haar wandelen.
Ik kijk uit naar een heel leuk schooljaar en hoop weer heel
veel te leren dit jaar.

Mijn naam is Daisy van Veen. Tijdens de kick off dag van de
stage, heb ik het super leuke nieuws gehad dat ik mijn eerste
halfjaar stage mag lopen in groep 1/2B op de Armhoefse akker.
Ik ben elke dinsdag aanwezig in de klas als stagiair en ben zeer
enthousiast om er samen met de kindjes een leuk halfjaar van te
maken. Even een klein stukje over mijzelf. Ik ben 17 jaar en kom
uit Tilburg. Ik ben een enthousiaste krullenbol en heb echt een
hart voor kinderen. Na 6 jaar vwo zit ik nu in mijn eerste jaar
van de academische Pabo. Ik studeer Pabo aan Fontys Tilburg
maar ik studeer ook elke week aan TIU (de universiteit van
Tilburg), waar ik psychologie volg om uiteindelijk een master
kinderpsychologie te behalen.
Een gecombineerde studie dus genaamd academische pabo. Ik
heb veel hobby’s gehad van paardrijden tot turnen en ik ben van
mezelf ook wel sportief en energiek. Ik ga er samen met de
kindjes een leuk halfjaar van maken en Ik hoop dat u mij
hiermee een klein beetje beter heeft leren kennen. 😊
Hoi hoi, ik ben meneer Joa. Ik ben 21 jaar uit en ik
kom uit Tilburg ik studeer bij het ROC de opleiding
onderwijsassistent. Hier ben ik inmiddels al ver
klaar mee. Verder ben ik een dierenliefhebber. Ik
heb zelf ook honden waar ik heel erg van geniet.
Onderwijsassistent
Ik kom dit jaar stage lopen bij groep 5-6 als
onderwijsassistent. In deze klas zal ik bezig zijn met
het helpen van de juffen en het afronden van mijn
laatste examens. Ik kijk er naar uit om met de
leerlingen van de Armhoefse Akker een leuk,
gezellig en vooral leerzaam jaar te hebben.
FCBarcelona
Een belangrijk deel van mijn leven is mijn passie
voor voetbal. En dat in het bijzonder de voetbalclub
FCBarcelona. Ik kijk naar elke wedstrijd en ik vlieg
vaak naar Barcelona om een wedstrijd te kijken in
het stadion.
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Vervolg Even VOORSTELLEN..
Ik ben Roosmarijn, 22 jaar en ik kom uit Hoorn (Noord-Holland),
maar ik woon in Tilburg. Ik zit in het tweede jaar van de Pabo
op de hogeschool Fontys. Ik ben op dinsdag en woensdag in de
klas aanwezig en geef op deze dagen ook les(sen). Ik hoop ook
bij de ouderactiviteiten te zijn, maar dat ligt aan schooltijden
en of u dat als ouder prettig vindt. Ik blijf graag in gesprek met
de ouders dus kom vooral langs als u vragen heeft.
Ik ben creatief en vind het leuk om dingen te maken: schilderen,
haken en muziek. Ook vind ik het leuk om film te kijken en
spelletjes te doen met vrienden.

Mi j n naam is F lo o r Ver meer en i k b en 22 j aar o ud . I k
zi t nu in mijn eer st e j a a r va n d e PABO en h i er vo o r
heb ik de oplei d i ng o nd er wi j sassi stent ged aan. I k
kom komend h a lf j a a r o p maand ag en o p d i nsd ag
st age lopen in gr o ep 3. Verd er vi nd i k h et leuk o m
t e hockeyen di t d o e i k d a n o o k o p d o nd er d ag en o p
zondag. Ik heb er h eel veel zi n i n en h o p eli j k gaan
we elkaar nog ler en k ennen i n d e lo o p van h et
schooljaar!

Wist u.... dat u een Bezoek aan
tandarts/dokter/ziekenhuis/
fysiotherapeut etc. kunt melden in de
schoolapp. U hoeft hiervoor geen
verlofaanvraag in te dienen bij
Gérard, de directeur.
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Super trots zijn we als school op het bedrag wat
door leerlingen en leerkrachten is op gehaald bij
Swim to fight Cancer op zondag 11 september Jl.

€ 6045,00

Bedankt namens de organisatie van Swim to
Fight Cancer
Wat hebben we enorm genoten van jullie komst, bij
de derde editie van de Swim to Fight Cancer
Tilburg. Mede door jullie inzet en jullie opgehaalde
geld is het een enorm succes geworden. We hebben
ruim euro 159.000 euro opgehaald en dat bedrag is
nog steeds aan het stijgen. Met de 7 SWIMS die
gisteren hebben plaatsgevonden, hebben we ruim
1,1 miljoen euro opgehaald. Geld dat hard nodig is
om onderzoek te doen naar het voorkomen en
genezen van kanker. Dank dank dank! Kees van
Kempen komt binnenkort bij je school langs om de
cheque met het opgehaalde bedrag af te geven.
Deze kan mooi in de prijzenkast van de school.
Supertrots zijn we op het feit dat jullie, als een van
de 6 scholen hebben meegezwommen en we hopen
dat jullie ervan genoten hebben. Mogen we jullie
bij een volgende editie weer verwelkomen?
Of de volgende SWIM volgend jaar of over 2 jaar
plaatsvindt, weten we nog niet. Dan gaan we
binnenkort besluiten en bekend maken via onze
social media kanalen (FB en instagram). Blijf ons
dus volgen!
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Tot slot delen we onderstaande link. Via
de link is het mogelijk de foto's te
bekijken die gisteren zijn gemaakt. Er
staan prachtige foto's op van jullie
school. Geniet ervan en hopelijk tot de
volgende editie van de STFC TIlburg!
Bekijk via deze link de foto's van Swim to
fight cander.
groet
Team STFC Tilburg
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TRY OUT SPORTS VOOR ALLE KINDEREN UIT GROEP 3 T/M 8
Kies jouw favoriete sport !!
Vanaf maandag 3 oktober kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven
voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport
uitproberen voor slechts € 5,- Meerdere sporten uitproberen mag!
Flyer en website
In de week van 26 september worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld.
Alle belangrijke gegevens staan hierin vermeld.
Inschrijven kan vanaf maandag 3 oktober t/m zondag 23 oktober 2022 via
www.tryouttilburg.nl
Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.
“Het is natuurlijk geweldig om samen met een vriendje of vriendinnetje te gaan
sporten. Ga samen achter de pc zitten en meld je om de beurt aan voor dezelfde
sport(en). Je kunt meteen zien of er nog plek is. Geen plaats, dan kun je een andere
keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker!”
Veel succes,
Voor meer informatie kun je contact opnemen met :
Mieke Limpens
Afdeling Sportstimulering
Gemeente Tilburg
013-5325878 / 06-86685044
Email: tryoutsports@tilburg.nl
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In de week van 26 september 30 september is het de
week tegen het pesten.
We zullen hier komende
week aandacht
aangeven in
alle groepen

Met als onderwerp: Grapje! Moet toch kunnen?!"

WEEK TEGEN PESTEN 2 02 2 : GRAPJE! MOET TOCH KUNNEN?!
School & Veili gh ei d o r ga ni seer t i ed er j aar i n sep temb er de Week Tegen
Pest en. Hier d o en i ed er j a ar meer d an 1.000 sch o len i n h et po, vo en
mbo aan mee. Het b egi n va n h et sch o o lj aar i s nameli j k h ét moment om
t e werken aan een fi j ne en vei li ge gr o ep . Sch o o l & Vei l i gh ei d h el pt
scholen daarbi j met d e Week Tegen Pesten. De slo gan van de Week
Tegen Pest en 2 02 2 i s ‘ Gr a p j e! Mo et to ch kunnen?!’ Gr a pj es zi j n h eel l eu k
en zorgen voor gezelli gh ei d en ver b i nd i ng. Maar gr ap j es h ebben ook
een andere kant en k u nnen kwetsend zi j n. Ho e ga j e daar mee om en zor g
j e samen voor een go ed e sfeer ? Daar gaat d e Week Tegen Pesten 2 0 2 2
over.
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Kinderboekenweek 2022 Gi-Ga-groen !
De Kinderboekenweek gaat 6 Oktober weer van start met het
thema: Gi-ga- groen. Deze 2 weken tot aan de herfstvakantie
staan in het teken van leesplezier. Kinderen lezen over de natuur;
planten en dieren, over de omgeving, zoals zee of bos. Ook kun je
lezen/aandacht besteden aan het klimaat. Er staan leuke
activiteiten op de planning die met lezen en natuur te maken
hebben. Zo komt er iemand naar onze school en die neemt zijn
dierenvriendjes met zich mee. De rest houden we nog even
geheim. Het zou erg leuk zijn als er een aantal enthousiaste
ouders komen voorlezen in de klassen. We gaan er 2 leuke en
leerzame leesweken van maken!

NIET VERGETEN:
DONDERDAG 29 SEPTEMBER KOMT
DE SCHOOLFOTOGRAAF.
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