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NUMMER 3 -   6 OKTOBER 2022

 
 6 okt - 14 okt

 Kinderboekenweek
14 okt

Kijk-vragen half uurtje van
15.00-15.30 uur

21 okt
Start herfstvakantie om 12.00 uur

3 nov
Kinderen vrij om 12.00 uur i.v.m.

studiemiddag

 

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

We kijken als team terug op een geslaagde dag vorige
week vrijdag. Van zowel de groepen 1 t/m 3 als van de
groepen 4 t/m 7 hoor ik alleen maar leuke verhalen en
zie ik mooie foto’s. Maar ook groep 8 heeft een super
dag gehad. Zij hadden de hele school helemaal alleen
voor zichzelf en zijn gaan laser-gamen door de school
en hebben ook verstoppertje gedaan in de school. In de
gymzaal hebben ze ook nog gesport.   
Wat hebben we geboft met het weer hierdoor konden
we (bijna) alle kinderen zien in de nieuwe polo’s. Hoe
leuk (maar ook hoe handig) is het dan om onze school
steeds te herkennen in DippieDoe of in de Efteling. Wij
waren in elk geval erg trots dat we zo onze mooie
school ook op deze manier op de kaart aan het zetten
zijn. Graag wil ik alle hulpouders bedanken voor de 
 begeleiding tijdens de dag. In het bijzonder bedank ik
Sandy en Marieke voor alle tijd die ze in de
voorbereiding van deze dag hebben gestoken. . Zonder
jullie hulp  kunnen we zo’n activiteit niet organiseren.  
Tot slot wil ik aangeven dat u inmiddels gewend bent
van mij dat ik de nieuwsbrief open met een kort woordje.
Ik zal dit nog alleen maar doen als er aanleiding toe is,
zoals bijvoorbeeld vandaag.
Gérard Massar,
directeur 

Terugblik op een
geslaagd schoolreisje
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Groep 3 en Groep 4 hebben getekend hoe leuk ze het vonden
bij DippieDoe en de efteling

groep 3

groep 4



 PAGINA 3 Armhoefse Akker Nieuws

Lisa uit groep 5/6 is in de zomervakantie jarig geweest. Afgelopen week
heeft ze haar kinderfeestje gevierd. Daarbij heeft ze een ongelukje gehad,
waarbij ze haar voet gebroken heeft. Aan haar feestje kwam abrupt een
eind. Een andere vervelende bijkomstigheid was, dat ze daardoor niet met
haar groep mee op schoolreis kon naar de Efteling. Ze had hier zo naar uit
gekeken! Om haar toch het Eftelinggevoel te geven, hebben Britt en Sjors
haar namens de klas en haar juffen een leuk cadeautje gebracht. Lisa was
er erg blij mee. We hopen dat haar voet goed geneest, zodat ze snel weer
naar school kan. Heel veel beterschap Lisa, van ons allemaal.

Pechvogel lisa uit groep 5/6

Ik was samen met Jimmi.
 We zijn in veel achtbanen geweest.
en we hebben veel snoep gegeten.
We hebben heel veel plezier gehad

Elijah uit groep 7 het was leuk
Op vrijdag 30 september ging groep 8 niet op
schoolreisje, maar hadden we de hele school
voor onszelf. We gingen verstoppertje doen én
lasergamen.
Het was echt een super leuke dag  het eerste uur
gingen we gymmen met de twee groepen 8. Heel
de school stond vol met objecten, het was echt
super leuk! Kasten, matten, krukken en tafels
stonden door heel de school. De schermen waren
naar beneden, dus het was nog spannender
omdat het donker was!
Als de zoemer ging dan stopte het spel, dan
telden we hoeveel kinderen er af waren en het
team met de minste kinderen af die wonnen.

In de middag gingen we een film kijken en deden
we verstoppertje door heel de school! 4 zoekers
moesten alle kinderen zoeken.

We hebben een top dag gehad!

Maud en Saar
Groep 8

Laser gamen groep 8



Sparen voor de schoolbieb

Mocht u tijdens de Kinderboekenweek, van woensdag 5 oktober t/m
zondag 16 oktober, een kinderboek kopen bij een Bruna-winkel of
Gianotten, dan zouden wij graag de kassabon ontvangen. Als school kunnen
wij vervolgens deze kassabonnen inleveren en ontvangen we, ter waarde
van 20% van het totaalbedrag, een waardebon om nieuwe boeken te kopen
voor de schoolbieb. 

Spaart u mee ???
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We zijn erg blij met alle ouders die zich hebben opgegeven voor de creamiddagen om
kinderen kennis te laten maken met verschillende culturele- en creatieve werkvormen.  
Helaas hebben we tot nog toe niet voldoende aanmeldingen om ervoor te zorgen dat er
behapbare groepen gemaakt kunnen worden en er een divers aanbod gepresenteerd
kan worden. 
Kunt u koken, bakken, schilderen, kleien, fotograferen, dansen, verhalen schrijven, muziek
maken of iets heel anders en vindt u het leuk om dit met een klein groepje te doen. Meldt
u dan voor vrijdag 21 oktober aan bij: veerle.vergeer@xpectprimair.nl 
Het gaat om de volgende data van 13.15u tot 14.45u 
• Onderbouw (1 t/m 4): 25 november, 20 januari, 10 maart en 2 juni 
• Bovenbouw (5 t/m 8): 2 december, 27 januari, 17 maart en 26 mei 

Is er een datum dat u niet kunt is dit geen probleem. Geef het meteen even door bij de
aanmelding, dan houden we hier rekening mee.  
Verder zult u iedere datum een ander groepje krijgen. Zo kunt u 4x dezelfde ‘les’ geven
en kunnen 4 groepjes kinderen iets van uw talent leren.  

Ouders gezocht om te helpen bij
Creamiddagen
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Kinderboekenweek gi-ga-groen geopend
door juffrouw Jenna/meneer Brian

Alle groepen stonden om 13.15 uur op het schoolplein om de Kinderboekenweek
gezamenlijk te openen. De groepen hadden de afgelopen weken een opdracht gekregen
waar een letter aan gekoppeld was. Deze letters namen ze mee naar het schoolplein om
zo het thema Gi-Ga-Groen te onthullen. Hierna is met alle leerlingen  gedanst op het
liedje van kinderen voor kinderen; 'Gi-Ga-Groen'. De komende weken wordt aan de
kinderboeken  aandacht besteed in de groep van uw kind(eren). Er komt zelfs nog een
verrassing voor alle leerlingen.

HEEFT U DE SCHOOLPOLO NOG NIETHEEFT U DE SCHOOLPOLO NOG NIET
INGELEVERD BIJ DE LEERKRACHT VANINGELEVERD BIJ DE LEERKRACHT VAN

UW KIND(EREN)?UW KIND(EREN)?
  

DoetDoet    u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk.u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk.
  
  

Vrijdag 14 oktober is het weer kijk-vragen halfuurtje in de klas. U
bent van harte welkom om tussen 15.00 - 15.30 uur in de klas van uw
kind(eren) te komen kijken.

Kijk-vragen halfuurtje


