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Beste ouders/verzorgers,

ik wil graag beginnen om iedereen een mooi 2022 toe te
wensen. Wij zijn inmiddels al weer ruim een week bezig
en we waren erg blij dat de scholen na de vakantie open
gingen. 
Momenteel wordt er een groot beroep gedaan op ieders
flexibiliteit. Zowel bij de leerkrachten en kinderen, maar
ook zeker bij u als ouders.
Op dit moment zitten er 3 groepen in quarantaine en het
einde is helaas nog niet in zicht. De huidige richtlijn van
de GGD is dat bij 3 besmettingen binnen 7 dagen in één
groep  (leerkracht en/of leerling), de groep in
quarantaine moet. In sommige groepen zijn er
bijvoorbeeld nu al 2 kinderen positief getest, als er nog 1
leerling bij komt die positief test dan moet de groep in
quarantaine. Onze verwachting is dan ook (hoezeer we
ook hopen dat het niet het geval zal zijn) dat er de
komende weken nog meer groepen thuis zullen komen te
zitten. Wanneer dit het geval is zult u een bericht krijgen
in de schoolapp en een brief waarin staat wat dit
concreet betekent voor u en uw kind maar ook hoe het
thuisonderwijs vormgegeven zal worden. Tevens staat
daar ook in wanneer u uw kind kunt laten testen om weer
naar school te kunnen. 

Laten we hopen dat dit niet te vaak zal voorkomen. maar
dan bent u alvast een beetje op de hoogte wat er staat
te gebeuren als een groep in quarantaine gaat.   

Namens het hele team, 

 Gérard Massar
 directeur bs Armhoefse Akker. 
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Vanaf 3 februari aanstaande zal ik, Nona van Berkel
gaan starten als administratief medewerkster bij
Armhoefse Akkers. Ik zal werkzaam zijn op de
maandag, donderdag en vrijdag. Na bijna 13 jaar
gewerkt te hebben bij Stichting Expertisecentrum
Familiezorg heb ik ontzettend veel zin om aan deze
nieuwe uitdaging te beginnen. Misschien leuk om te
weten; ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen in
de leeftijd 25, 23 en 20 jaar. In mijn vrije tijd vind ik
het heerlijk om te wandelen, sporten en gezellige
dingen te doen met mijn kinderen en mijn man. Ik
hoop dat ik snel mijn draai heb gevonden binnen het
team en dat ik iets kan gaan betekenen voor de
kinderen en hun ouders. Graag tot snel ziens! Nona

De OC heeft voor de feestdagen een tas vol kaartjes
bezorgd bij woningcomplex de Leyhoeve. Deze
waren voor de 175 vaste bewoners en 85 mensen op
de zorgafdeling. Als bedankje kregen postbode Kik
uit groep 1/2B en zijn zusje Lou een appelflap
cadeau. Daar waren ze natuurlijk reuze blij mee. De
dame van de receptie vond het geweldig dat de
kinderen van de Armhoefse Akker zo druk waren
geweest. 'Een mooi kerstgebaar!', zei ze. Zelf waren
wij erg onder de indruk van de prachtige kaartjes
die de kinderen hadden gemaakt en geschreven.
Van 'Gelukkige feestdagen' tot grappige raadsels.
Zo schreef Dorus uit groep 4/5: 'Hoi meneer,
mevrouw. Ik weet een raadsel... Wat is groen en
bespioneert? Bespionazie.' Of de lieve woorden van
Mia: 'Kleine dingen maken dagen fijn een fluitend
vogeltje een glimpje zonneschijn'. Bedankt allemaal
voor deze mooie berichten!

Even VOORSTELLEN.. 

Ik be

Kleuterpraat
 

"Als je met blote voeten in je
schoenen gaat, krijg je bladeren" 


