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Inschrijven nieuwe leerlingen basisschool De Akkerwinde 
 
 

Om u kennis te laten maken met 
onze school, willen wij u graag per-
soonlijk uitnodigen. Momenteel is 
het onduidelijk of dit, vanwege de 
Corona maatregelen, mogelijk is. 

 
Wordt uw kind vóór 1 oktober 2023 vier jaar? 
Dan wil ik u vragen om uw kind nu al aan te melden. In verband met de 
groepsindeling is het voor ons van groot belang om te weten op hoeveel 
kinderen we volgend schooljaar kunnen rekenen. Daarom een 
vriendelijk verzoek om uw kind vóór 18 maart 2022 in te schrijven. 
 
Graag nodig ik u op een later tijdstip uit om elkaar te ontmoeten en een 
kijkje te komen nemen op onze school. 
 
Op onze website (www.akkerwinde-hm.nl) kunt u alvast kennismaken 
met de school. Onder het tabblad “Nieuwe ouders” vindt u tevens het 
inschrijfformulier. Wilt u het inschrijfformulier, vóór 18 maart 2022, bij ons 
inleveren? U kunt het inschrijfformulier in de brievenbus stoppen of 
mailen naar Yvonne Lemmens (ylemmens@kempenkind.nl).  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Yvonne Lemmens 
Directeur De Akkerwinde 
 

 Oud izjer“ 

mailto:deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
http://www.akkerwinde-hm.nl/
mailto:ylemmens@kempenkind.nl


 

Katholieke Bond van Ouderen  
Beste leden van de K.B.O., Op donderdag 10 februari 
beginnen we weer met creatieve middagen. We gaan 
handwerken, knutselen e.d.. Samen kunnen we elkaar 
helpen als we problemen hebben met patronen bij het 
breien, haken, borduren. Samen kunnen we ideeën op 
doen met kaarten maken. De tweede en vierde don-

derdag van de maand zijn er telkens  creatieve middagen in de Schakel. 
Aanvang 13.30 uur. 
Het bestuur  
 

 

Harmonie en Drumband 'Sirena' 
Denkt u zaterdag a.s. aan de oud papier kliko!! Gaarne 
voor 9.00 uur aan de kant van de weg met de even 
huisnummers plaatsen. 
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 Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf" 
 Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen 
 Tot ziens bij fam. Meulenbroeks 
 Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com 

 Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV 
 Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-Utiliteitsbouw- 
 Machinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC 
 Hooge Mierde Tel:013-5091259  Fax:013-5092584 

 V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne 
 Voor alle stukadoorswerkzaamheden 

  Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde 
 Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048 
 


