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Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

Ieder kind van school kri jgt hopeli jk uiterl i jk
volgende week donderdag een polo van
school.  Deze hebben we aangeschaft voor
ieder kind. Het is een polo met daarop het
logo en de naam van school.  Dit is  een
cadeautje van school.  We gaan deze
gebruiken bij  het schoolreisje,
sporttoernooien en avondvierdaagse. Dit is  in
overleg gegaan met de kinderraad van
afgelopen schooljaar en met het oudercomité.
We hebben dit aangeschaft omdat de huidige
sportshirts verouderd zi jn (bijvoorbeeld oude
logo er nog op) en aan vervanging toe waren.
Een andere rede is dat we ons als school
meer wil len profi leren, dus dat we opvallen
ti jdens een avondvierdaagse (we zi jn weer
aan het ki jken of we dat dit jaar weer op de
kalender kunnen zetten).  Maar het is ook
handig bij  een schoolreisje.  Al le kinderen zi jn
herkenbaar bij  de Eftel ing of bij  DippieDoe.
Het is dan ook de bedoeling dat al le
kinderen en leerkrachten volgende week
vri jdag de polo aan hebben ti jdens het
schoolreisje.  Deze keer is het gratis en wil len
we ieder kind dit aanbieden. In de toekomst
zal de polo aangeschaft moeten worden. De
prijs hiervoor moet nog bepaald worden. 
 Mocht uw kind in de komende jaren een
nieuwe polo nodig hebben dan kunt u contact
opnemen met Nona. Zij  zal u dan de
mogeli jkheden voorleggen. Maar dat is voor
later.  Nu vinden wij  het als team in elk geval
leuk om ieder kind dit cadeautje te kunnen
geven en ons als Armhoefse Akker weer meer
op de kaart te zetten. We wensen iedereen
veel plezier met de polo. 
Gérard Massar,
directeur

schoolpolo's



Mijn naam is Daisy van Veen. Ti jdens 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 Ti lburg. 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 Ti lburg
maar ik studeer ook elke week aan TIU (de universiteit van
Tilburg), waar ik psychologie volg om uiteindeli jk 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. 😊  
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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.  
Oorspronkeli jk kom ik uit Heerlen. Vorig jaar ben ik voor mijn
studie naar Ti lburg verhuist en ik leer het hier steeds beter
kennen. Ik ben erg druk met studeren, maar ik heb ook ti jd
voor hobby’s.  Ik ga graag naar de sportschool en ik vind het
heerli jk om een fi lm 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 ri jden 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. 

Hoi hoi,  ik ben meneer Joa. Ik ben 21 jaar uit en ik
kom uit Ti lburg 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,
gezell ig 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 wedstri jd en ik vl ieg
vaak naar Barcelona om een wedstri jd 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.  

Mijn naam is Floor Vermeer en ik ben 22 jaar oud. Ik
zit nu in mijn eerste jaar van de PABO en hiervoor
heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan. Ik
kom komend half jaar op maandag en op dinsdag
stage lopen in groep 3. Verder vind ik het leuk om
te hockeyen dit doe ik dan ook op donderdag en op
zondag. Ik heb er heel veel zin in en hopelijk gaan
we elkaar nog leren kennen in de loop van het
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.



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.
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€ 6045,00

Wat hebben we enorm genoten van jul l ie komst,  bij
de derde editie van de Swim to Fight Cancer
Tilburg. Mede door jul l ie inzet en jul l ie opgehaalde
geld is het een enorm succes geworden. We hebben
ruim euro 159.000 euro opgehaald en dat bedrag is
nog steeds aan het sti jgen. Met de 7 SWIMS die
gisteren hebben plaatsgevonden, hebben we ruim
1,1 mil joen 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 zi jn we op het feit dat jul l ie,  als een van
de 6 scholen hebben meegezwommen en we hopen
dat jul l ie ervan genoten hebben. Mogen we jul l ie
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). Bli jf  ons
dus volgen!

Bedankt namens de organisatie van Swim to
Fight Cancer

Tot slot delen we onderstaande link. Via
de l ink is het mogelijk de foto's te
bekijken die gisteren zijn gemaakt. Er
staan prachtige foto's op van jul l ie
school.  Geniet ervan en hopelijk tot de
volgende editie van de STFC TIlburg!

Bekijk via deze l ink de foto's van Swim to
fight cander.
groet 

Team STFC Tilburg  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fotosite.online%2Fswim-to-fight-cancer%2F&amp;data=05%7C01%7C%7Cdf701d6898114bb3872008da94e69c48%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637986015418818764%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=CO3GsxRc%2FgYpm7bYMw1c%2FuV1nYbu6Rl0YmNx6wQK3vk%3D&amp;reserved=0


 

 

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 f lyers uitgedeeld.
Alle belangrijke gegevens staan hierin vermeld. 

Inschrijven kan vanaf maandag 3 oktober t/m zondag 23 oktober 2022 via
www.tryoutti lburg.nl  
Direct ná aanmelding, ontvang  je per mail een inschrijfbevestiging. 

“Het is natuurli jk 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@ti lburg.nl
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TRY OUT SPORTS VOOR ALLE KINDEREN UIT GROEP 3 T/M 8



WEEK TEGEN PESTEN 2022: GRAPJE! MOET TOCH KUNNEN?!
School & Veil igheid organiseert ieder jaar in september de Week Tegen
Pesten. Hier doen ieder jaar meer dan 1.000 scholen in het po, vo en
mbo aan mee. Het begin van het schooljaar is namelijk hét moment om
te werken aan een fi jne en veil ige groep. School & Veil igheid helpt
scholen daarbij met de Week Tegen Pesten. De slogan van de Week
Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?! ’  Grapjes zi jn heel leuk
en zorgen voor gezell igheid en verbinding. Maar grapjes hebben ook
een andere kant en kunnen kwetsend zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg
je samen voor een goede sfeer? Daar gaat de Week Tegen Pesten 2022
over.
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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?!"



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! 

Kinderboekenweek 2022 Gi-Ga-groen !
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NIET VERGETEN:
 

DONDERDAG 29 SEPTEMBER KOMT
DE SCHOOLFOTOGRAAF.


