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NUMMER 6 - 24 NOVEMBER 2022

Tweewekelijkse nieuwsbrief van basisschool Armhoefse Akker

Donderdag 24 en 29 november 
Vervolg voortgangsgesprekken

met kind
Donderdag 25 november
Creamiddag groep 1-4

Vrijdag 2 december
Creamiddag groep 5-8
Maandag 5 december 

Bezoek Sint school
 Dinsdag 6 december

Kinderen heel de dag vrij i.v.m.
studiedag 

 

Broertje/zusje aanmelden bij onze school??
We zijn al bezig met het
bekijken naar het aantal
kleuters die komend
schooljaar gaan starten. Dit
is namelijk van belang voor
onze formatie. We merken
dat ouders van huidige
leerlingen soms 'vergeten'
een broertje of zusje aan te
melden. Wilt u dit dan zo
snel mogelijk doen, u helpt
ons daar erg mee.

Wilt u alstublieft een bezoek aan dokter,
tandarts, ortho, ziekenhuis etc. melden via
de schoolapp. Klik op icoon verzuim melden.
U ziet dan ziekmelden groep, druk hierop en
scroll dan naar beneden naar het kopje
maak een keuze. Hier kunt u aangeven
waarom uw kind afwezig is.
Dus geen verlofaanvraag hiervoor
gebruiken! 



Verslag van de Kinderraden bijeenkomst bij Kindcentrum Christoffel op dinsdag
 15 november 2022 door Isa Vissers uit groep 7.
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Hallo ik ben Isa Vissers uit groep 7 ik ben laatst, 15 November naar de Cristoffel school
geweest voor de kinderraad met Jens Prince uit groep 6. We gingen naar de Cristoffel
school voor paarse vrijdag dat is een dag voor mensen die als meisje op een meisje vallen
en als jongen op een jongen. Al een paar jaar gaan twee kinderen uit de kinderraad uit
bijna heel Xpectprimair naar een school die school kiest een speciale dag in het jaar en
daar over gaan scholen activiteiten bedenken om die dag te doen en daar dan een
poster van te maken. De activiteiten die wij in de kinderraad hadden bedacht waren dat
alle klassen hun deur gaan versieren dan loop je een klas binnen waar je mag zijn wie je
bent en groep zes, zeven en acht gaan met kletskaartjes kletsen daar staan vragen op
die te maken hebben met paarse vrijdag zoals: als je een keer verlieft bent geweest op
een meisje en je bent zelf een meisje  ben je dan voor altijd lesbisch?
Maar dan over de dag zelf, toen we aan waren gekomen werden we ontvangen door de
kinderraad van de Cristoffel school daarna kwam ik in een groepje terecht met kinderen
van allemaal anderen scholen, daar mee ging ik een quiz doen tegen allemaal anderen
groepjes de quiz ging ook over paarse vrijdag, helaas hadden wij niet gewonnen. Daarna
gingen we echt de poster presenteren Jens en ik, we wisselden elkaar af, de een ging
naar andere posters de ander bleef presenteren en de poster die je het mooist vond,
daar mocht je een sticker bij plakken en de poster met de meeste stickers won, en de
winnaar mag volgend jaar een dag kiezen en alles presenteren. Helaas wonnen wij niet
maar we hebben wel heel erg ons best gedaan! 
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Op vrijdagmiddag 11 november
hebben groep 3 en 4 de themaviering
gedaan. Eerst heeft groep 3 hun
viering laten zien aan de helft van de
school, daarna heeft groep 4 hun
viering laten zien aan de andere helft
van de school. Ook zijn er veel papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s komen kijken.
De themaviering van beide groepen
waren in het thema: herfst. De
kinderen hadden versjes en gedichtjes
voorbereid. Er is een boekje
voorgelezen, een muziekstuk gespeeld
en er zijn allerlei dansjes gedaan.
Allemaal rondom het thema: herfst. De
zaal was erg enthousiast en hebben
gezellig met ons mee gedanst. 

Pieten brengen een 
onverwachts bezoek aan 

onze school



Financiële ondersteuning voor gezinnen die (net) geen recht hebben op energietoeslag,
maar wel in financiële nood komen vanwege hun energierekening: 

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg - ContourdeTwern
of
Ik wil hulp bij mijn energierekening - ContourdeTwern

Ondersteuning voor de thuisadministratie voor bewoners van Tilburg die hulp willen bij het
ordenen van zijn/haar administratie of bij het invullen van een formulier, en wie grip wil
krijgen op zijn/haar (financiële) administratie.  Link: Thuisadministratie in Tilburg

Hieronder enkele tips vanuit het Ondersteuningsfonds
van de gemeente Tilburg & ContourdeTwern
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Gisteren een onverwachts bezoek van de Pieten en
vanochtend een verrassing in de schoen.

De groep van juf. Judith
had hun eigen gemaakte
stoomboot gezet i.p.v. hun
schoen!

https://www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/https:/www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/
https://www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/ik-wil-hulp-bij-mijn-energierekening/
https://thuisadministratie.info/tb_kies.php

