Nieuwsflits
Bs Antares

Belangrijke data
14 februari: Valentijnsdag
15 en 16 februari: Rapportgesprekken groep 1 en 2
24 februari: Carnaval op school
27 februari t/m 3 maart: voorjaarsvakantie
6 maart: Weer naar school
7 maart: Luizencontrole

 WAT IS ER TE DOEN IN DE OUDERKAMER?
2 februari: Leespromotie met medewerking van de medewerkster van de bibliotheek. Terugblik
de op nationale voorleesdagen en leespromotie Doreth Verharen.
9 februari: We kijken samen naar de teksten in het rapport. Wat is de betekenis van sommige
begrippen? Hoe kan ik het rapport lezen? Met juffrouw Willie de school versieren voor carnaval.

 VERJAARDAGEN

In de vorige flits zijn wij vergeten te melden dat Maleyka uit groep 7 jarig is geweest op 2 januari!
Ze is 11 jaar geworden! Lieve Maleyka van harte gefeliciteerd namens ons allemaal op bs Antares!

 RAPPORTBESPREKINGEN
Op 15 en 16 februari zijn er rapportbesprekingen voor de groepen 1 en 2. De kleuterjuffen maken
zelf een afspraak met de ouders. Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent. Als u niet kunt zorg er
dan voor dat u de afspraak op tijd verzet in overleg met de juf van uw kind.

1 februari 2017

 OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLREIS GELDEN
Voor de ouders die de ouderbijdrage en de bijdrage voor de interculturele dag nog willen betalen,
is er vorige week een brief meegegeven. Als u gebruik maakt van Stichting Leergeld kunt u die
brief daar inleveren.
 VERJAARDAGEN
1 februari

Chams El Aissaoui (8 jaar) - groep 4

Amir Ait Rahou (6 jaar) - groep 1-2B

Mouaz Alkanaan (9 jaar) - groep Taalschool

Juf Irina van Son (25 jaar)

2 februari

Hager Bahabelom Sium (10 jaar) - groep Taalschool

4 februari

Amira Sankoh (10 jaar) - groep 6

6 februari

Nadia Abbassi (9 jaar) - groep 4 Sham Abdulaziz (9 jaar) - groep Taalschool

6 februari

Safwan Ibrahimi (10 jaar) - groep 6

7 februari

Shakil Benali (7 jaar) - groep 3

8 februari

Reda Ait Rahou (12 jaar) - groep 7

9 februari

Amira Bouguerrogh (8 jaar) - groep 4

10 februari

Semih Mizrak (7 jaar) - groep 3

14 februari

Juf Hanny Verheijen van Bijnen (57 jaar)

15 februari

Amy Aelmans (12 jaar) - groep 8 Shanaya van der Voort (5 jaar) - groep 1-2B

15 februari

Meneer Bennasar Aalouch (50 jaar)

 VOORLEESWEDSTRIJD
Op 25 januari hebben we de voorlees- en tekenwedstrijd gehouden.
De winnaar in de middenbouw is geworden: Leila en in de bovenbouw Kaan. Ze wonnen beiden een beker en een
boek. Oluchi, Lieke, Deego en Chaimae wonnen met hun 2e plaatsen een “echte” gouden medaille. Goed gedaan!
Bij de kleuters van juf Willie en Debbie heeft Kaylee het gouden potlood en het prentenboek van “de kleine walvis”
gewonnen en bij juf Hanny heeft Sude Naz hetzelfde gekregen voor hun prachtige tekening. Iedereen van harte
gefeliciteerd! Een topprestatie!

 REBUS

Weet je de oplossing van de Rebus? Schrijf de
oplossing op een wit blaadje met je naam erop en je
klas erbij en stop het in de leerlingenraad
Ideeënbus. De winnaar wordt in de volgende flits
bekend gemaakt!
Deze flits geef je natuurlijk aan je ouders thuis!

 WINNAAR VAN DE WOORDZOEKER
In de vorige flits hebben wij een
woordzoeker geplaatst.
De winnaars met de juiste oplossing:
“Wij wensen jullie allemaal een
gelukkig nieuwjaar op basisschool
Antares ” zijn: Yassin en Sofia Ghalit.
Ze mogen een prijs komen halen bij de
administratie!
Dit zijn Qais en Ruweyda uit groep 1-2B. Ze hebben er heel hard aan gewerkt!

 WIST U DAT?
Er in de groepen 3,4 en 5 wekelijks enkele keren per week in de
ochtend gelezen wordt met behulp van leesmoeders? Doel is
om het leesniveau omhoog te krijgen door wekelijks teksten
herhaald aan te bieden m.b.v. RALFI lezen.(Repeated, Assisted,
Level, Feedback, interactie/Instructie) We zijn erg blij met de
hulp van deze leesmoeders. Natuurlijk is het ook belangrijk om
uw kind dagelijks thuis te laten lezen.

