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Vrijdag 11 november:

Weeksluiting groep 3 & 4
Maandag 14 - 18 november

Week Tegen Kindermishandeling
2022: ik zie jou

Dinsdag 15 november 
Kinderraden ochtend bij
Kindcentrum Christoffel 

Dinsdag 6 december
Kinderen heel de dag vrij i.v.m.

studiedag 
 

Instroomgroep Kleuters gestart per
 31 oktober jl.

Voor de ouders die het nog niet gehoord hebben, na de
herfstvakantie is er een instroomgroep van kleuters gestart.
De kleuters die in de zomervakantie 4 jaar zijn geworden en
alle kleuters die dit schooljaar nog naar onze school komen,
zullen starten in deze groep. Juffrouw Lotte staat voor deze
groep. De instroomgroep zal nauw samenwerken met de
andere 2 kleutergroepen.

Ouderbijdrage nog niet voldaan???

 

- Ik wil nu direct betalen en heb 1  kind op BS Armhoefse Akker;
- Ik wil nu direct betalen en heb 2 kinderen op BS Armhoefse Akker;
- Ik wil nu direct betalen en heb 3 kinderen op BS Armhoefse Akker;
- Ik wil nu direct betalen en heb 4 kinderen op BS Armhoefse Akker.

Het betalen van de ouderbijdrage - voor het gehele schooljaar - kan
makkelijk en veilig met één van de vier Tikkies hieronder. Klik op het
Tikkie dat op uw gezinssituatie van toepassing is.

De bijdrage voor het komende schooljaar bedraagt:
- € 40,00 per leerling, welke het gehele schooljaar 2022-2023 op
school zit;
- € 20,00 per leerling, met instroom vanaf 3 oktober 2022 (na
schoolreis)
- € 15,00 per leerling, met instroom vanaf 9 januari 2023 (na
kerstvakantie)

Heeft u moeite om de ouderbijdrage te betalen, dan biedt de gemeente
daar prettige oplossingen voor. Ook school wil daar graag bij helpen.
Loop hiervoor gerust binnen bij Gérard.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=7mVOYGouRIyZipoVlUQzTg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=7mVOYGouRIyZipoVlUQzTg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=7mVOYGouRIyZipoVlUQzTg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ClfnstoMQ6ibFM4y3VRd_A
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=PVF-7bb7SVa5waErFbZ0Sg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=L6y8J9ddQQ241eqSfO7Dmw


  

Schoolapp Pushmeldingen
We krijgen de laatste tijd meer meldingen dat ouders niet meer de pushmeldingen ontvangen op de
schoolapp. Erg vervelend, omdat alle informatie (persoonlijke inbox-berichten) en leuke foto's
(klassenboek) vanuit de klas hierin worden verstuurd.
Ik heb contact gehad met Parentcom, zij geven aan meerdere meldingen als deze te hebben ontvangen. 
Mocht u de pushmeldingen niet ontvangen (als ze op uw telefoon en in de app natuurlijk op 'aan' staan),
willen jullie mij dan mij antwoord geven op de volgende vragen. Op die manier wil Parentcom in kaart
brengen waar het probleem precies zit. 

Vragen Parentcom:
Telefoongegevens
• toesteltype (samsung, oppo, iPhone etc)
• softwareversie (android 11,12 etc of iOS 13,14,15,16 etc)
• maak hier schermafbeeldingen van
Schermafbeelding maken van versie app 
• selecteer op het hoofdscherm van de app, linksboven in het "tandwieltje".
• Vervolgens komt er een Instellingen menu zichtbaar in uw scherm.
• Druk vervolgens driemaal op het woord "Instellingen".
• Het overzicht wordt nu zichtbaar.
• Maak hier een schermafbeelding van.
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Werkt bij u de schoolapp niet naar behoren, Leest u dan
onderstaand bericht.

Mocht u dus geen pushmeldingen ontvangen, kunt u mij dan een mailtje sturen met daarin de
screenshots waar hierboven naar wordt gevraagd. 

groeten, Sjors Sjors.vanEgeraat xpectprimair.nl

Heeft u nog een half uurtje over in de week  om ons te
komen helpen bij het overblijven van 12.20 - 13.50 uur.
Meldt u zich dan alstublieft per mail aan;
overblijven.armhoefseakker@xpectprimair.nl 
U zou ons daar enorm mee helpen!

mailto:overblijven.armhoefseakker@xpectprimair.nl
mailto:overblijven.armhoefseakker@xpectprimair.nl


Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november)

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van onze groepen
7 en 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen
spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de klas en ook
thuis gaan ze aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen,
zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de
meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van
Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. Wilt u meer weten? Kijk dan op
www.mediamasters.nl. 

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar
heeft de campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het
stimuleren van sociaal gedrag online. Door heel het land vinden in
buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. 

Wilt u meer informatie en over de campagne en activiteiten? Kijk dan op
www.weekvandemediawijsheid.nl

MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van
(digitale) media.
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http://www.weekvandemediawijsheid.nl/


Op de 3 woensdagen in december van 12.15u tot 13.15u gaat Sofie
Dirkx (ouder van school en muziekdocent), met een groepje
geïnteresseerde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, repeteren voor
een kerstkoor en dit daarna ook opvoeren tijdens de kerstviering.

Zangervaring is niet nodig, veel zin om te zingen wel!
Lijkt je dit leuk? Aanmelden kan via: veerle.vergeer@xpectprimair.nl

De uitvoering zal zijn onder begeleiding van een ouder- en
docentenband. Mocht je als ouder je daarvoor willen aanmelden
kan dat ook. Hiervoor is ervaring wel gewenst. 
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Houd je van zingen?
Word je blij van muziek maken?
Of wil je het leren? 

Lees dit dan goed!!

mailto:veerle.vergeer@xpectprimair.nl
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Op weg naar de eerste communie 2023 biedt
parochie De Goede Herder (Goirle en Tilburg ten
zuiden van de spoorlijn) drie voorbereidingsroutes aan.
Ouders kunnen kiezen aan welke route hun kind
deelneemt en in welke kerk het kind de eerste
communie ontvangt. Meer informatie is te vinden op
https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/mijn-kind-
aanmelden-voor-de-eerste-h-communie/

Hartelijke groeten,

Cyrus van Vught
(kapelaan van Parochie De Goede Herder)

Wilt u uw kind zijn/haar eerste
communie laten doen in 2023?

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten
wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen en
sport.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

We mogen onze
school weer een
gezonde school
noemen!

https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-communie/
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Wist u dat..............

Het volleybalteam van Bs. Armhoefse Akker afgelopen vrijdag, onder
leiding van coach meneer Nico, de derde plaats heeft weten te
bemachtigen tijdens het jaarlijkse Xpect Vollebybaltoernooi.

Wij zijn trots op deze
toppers!

 Zondag komt
Sinterklaas weer

aan in Tilburg. We
gaan er bij onze

school een
gezellige tijd van

maken. 


