Belangrijke data

Nieuwsflits
Bs Antares

12 april: Sportdag
14 april: Goede Vrijdag alle
leerlingen hele dag vrij
16 april: 1e paasdag
17 april: 2e paasdag alle leerlingen hele dag vrij
18 april: Eindtoets Groep 8
24 april t/m 5 mei: Meivakantie 27 april: Koningsdag
4 mei: Dodenherdenking 5 mei: Bevrijdingsdag
8 mei: Weer naar school 9 mei: Luizencontrole
14 mei: Moederdag
16 t/m 19 mei: schoolkamp groep 8

 SPORTDAG MORGEN WOENSDAG 12 APRIL
Morgen houden wij weer de jaarlijkse, gezellige sportdag op het RKTVV-terrein aan de
Rueckertbaan 207, 5042 AE Tilburg. Dit is voor alle groepen. U kunt uw kind daarheen brengen
om 08.45u en ophalen om 12.15u. Zorgt u ervoor dat u uw kind ook fruit en drinken mee geeft
voor de kleine pauze tijdens de sportdag. Let op: de Rueckertbaan is vanuit de school naar het
ziekenhuis afgesloten t/m 13 april. Hierdoor is RKTVV erg lastig te bereiken met de auto. We
raden iedereen dan ook aan om met de fiets of lopend te komen. Mochten ouders geen andere
optie hebben dan de auto, dan zullen ze via de grote rotonde de Rueckertbaan op rijden. Houd
hierbij rekening met vertraging, dus vertrek op tijd.

 WIJZIGING DATA
De interculturele Antares dag staat in uw kalender op 19 mei. Deze datum is gewijzigd naar
vrijdag 30 juni. Het cAntares theater van 30 juni verschuift naar 1 week eerder op 23 juni.

 18 APRIL EINDTOETS ROUTE 8 GROEP 8
Op dinsdag is het erg stil in de gang bij groep 8. De leerlingen hebben namelijk de eindtoets. Wij
wensen groep 8 heel veel succes met het maken van deze toets!

11 april 2017

 VERJAARDAGEN
16 april

Zoë Cools (7 jaar) - groep 3

20 april

Pavlin Nikolov (12 jaar) - groep Taalschool

23 april

Sanne Roos-Anna van Schaijk (10 jaar) - groep 6

24 april

Nizar Ourahou (9 jaar) - groep 5

25 april

Eda Ljutviu (5 jaar) - groep 1-2A

26 april

Delivya Atroushi (6 jaar) - groep 1-2A

27 april

Rania Baddaou (7 jaar) - groep 3

28 april

Leen Najib (7 jaar) - groep Taalschool

29 april

Dogukan Kilicaslan (9 jaar) - groep 5

30 april

Milu Awet Mengsteab (7 jaar) - groep 3

3 mei

Hajar Errahmany (8 jaar) - groep 4

4 mei

Kymora Dors (9 jaar) - groep 5

5 mei

Jumana Ibrahim (9 jaar) - groep Taalschool

8 mei

Adam Chrif El Amrani (6 jaar) - groep 1-2B Anisa Sharif (12 jaar) - groep 7

9 mei

Nassim Ait Ali (11 jaar) - groep 7

13 mei

Robyn Broxson (6 jaar) - groep 1-2A

14 mei

Adonai Bizenga (7 jaar) - Taalschool

Elena Vojinovic (6 jaar) - groep 1-2A

Youssra Zaghdoud (11 jaar) - groep 7

WINNAAR VAN ZOEK DE VERSCHILLEN
In de vorige flits hebben wij een puzzel
geplaatst. We hebben ontzettend veel
reactie gekregen! Er waren 9 verschillen in
plaats van 7! (grapje van de 1 april kikker)
16 leerlingen deden mee! De winnaars zijn
geworden: Reda en Awinsie uit groep 7 en
Sanne Roos Anna uit groep 6. Ze mogen een
prijs komen halen bij de administratie!

 9 MEI LUIZEN CONTROLE
De controle wordt uitgevoerd door de luizencontrolemoeders.
Deze moeders zijn vooraf geïnstrueerd door de schoolverpleegkundige van de school.
Wij willen u eraan herinneren om op de dag van de controle geen gel, vlechtjes of
elastiekjes in het haar van uw kind te doen. Mocht er bij een leerling hoofdluis
worden geconstateerd, zal de werkgroep hier zeer discreet mee omgaan.
Zij geven deze informatie alleen door aan de groepsleerkracht.
De juf of meneer zal vervolgens de ouders van de betreffende leerling informeren.
Ook krijgen alle kinderen in de groep een informatiebrief mee waarin staat wat u thuis kunt doen.

 MOP VAN DE WEEK
De meester geeft natuurkunde les. “Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld
van geven?” Mark: “De zomervakantie duurt zes weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen,
meester!”

 BERICHT VAN GROEP 6

Project water
Beste ouders, juffen en meneren,
Basisschool Antares heeft een project "water", in groep 6 hebben ze geleerd om iets te demonstreren voor jullie. Er
zijn 6 expertteams gemaakt. Met alle vragen die de leerlingen konden bedenken zijn er 6 onderzoeken gestart. Onze
vraag is zou u willen komen op onze demonstratie. Het is op woensdag 19 april om 11uur, we willen u alvast van
harte bedanken. Graag op tijd aanwezig zijn, als u komt. Groetjes groep 6 en van Asya en Chelsea.

 LANG WEEKEND VRIJ
Vrijdag 14 april is het Goede vrijdag en iedereen heeft die hele dag vrij. We kunnen zelfs genieten van een lang
weekend, want maandag aanstaande 17 april is het tweede paasdag en is ook iedereen vrij.

Tot dinsdag allemaal!
GENIET VAN DIT LANGE WEEKEND EN ALVAST EEN FIJNE PASEN TOEGEWENST!

 14 MEI MOEDERDAG

