Nieuwsflits
Bs Antares

Belangrijke data
15 maart: Open dag Antares
25 maart: Zomertijd van 02.00u naar 03.00u
7 april: cAntares groep 2
10 april: Taalschool studiedag (alleen voor de leerlingen
van de Taalschool )
12 april: Sportdag

 WAT IS ER TE DOEN IN DE OUDERKAMER?
16 maart: Bezoek aan de Lucaskerk met rondleiding van pastor Pauline Boheme
23 maart: Thema Tripple P in samenwerking met schoolmaatschappelijk werk en IMW

 TERUG BLIK CARNAVAL
Op onze website en facebook staan de foto’s van ons Carnavalsfeest! Hier enkele mooie foto’s.

 WINNAAR VAN DE KLEURPLAATWEDSTRIJD IS BEKEND!

15 maart 2017

Vandaag is het onze open dag op de basisschool. Al onze leerlingen hebben voor de vakantie een
kleurplaat mee naar huis gekregen die ze mochten inkleuren en voor het raam hangen. Wij zijn de
wijk in gegaan op zoek naar de mooiste kleurplaat en we hebben een winnaar! Zie hieronder het
adres Kruizemuntweg 84! Wie herkend zijn of haar huis? Wij weten wel wie daar woont!!

De Winnares is geworden! Raja Sobah uit groep 4! Ze mag haar prijs bij de directeur komen
ophalen!

 MEDEDELING VAN DE POLITIE
Rondom het wijkgebouw MFA het Kruispunt mag niet geparkeerd worden. De politie geeft aan
dat er bekeuringen uitgedeeld worden aan auto’s die langs de school of het gebouw staan. Ook
mogen er geen auto’s parkeren langs de zoen- en zoefstrook. Deze wordt alleen gebruikt om te
halen en te brengen en er moet iemand in de auto zitten, anders wordt dit gezien als parkeren.
Let erop dat u uw auto niet parkeert in de Purperstraat voor de garages. Dat is niet toegestaan.
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats van de school.

 VERJAARDAGEN
15 maart

Eva Gedö (8 jaar) - groep Taalschool
Algemeen - Open Dag Antares (08:30)

16 maart

Aslan Anlar (11 jaar) - groep 7

18 maart

Juf Ada Bertens (60 jaar)
Juf Fatima Ouakrim (46 jaar)

23 maart

Wafae Ramdani (6 jaar) - groep 1-2B

26 maart

Juf Willie Reijnaars (59 jaar)

28 maart

Juf Miranda Kruiver (49 jaar)

 NASCHOOLSE SPORT
De naschoolse sport start op 20 maart 2017.
Alle leerlingen zijn op 20-03-2017, 27-03-2017 en 03-04-2017 uitgenodigd om deel te nemen aan de naschoolse
sport breakdance! Deze les wordt gegeven door een echte breakdancer, namelijk meneer Naldo!
- Groep 3 en 4 zijn welkom bij de gymzaal vanaf 14:30 tot 15:15.
- Groep 5, 6, 7 en 8 zijn welkom bij de gymzaal vanaf 15:15 tot 16:00.
Alle leerlingen die zich tot nu toe hebben opgegeven zijn sowieso welkom bij de naschoolse sport freerunning en
turnen. Wil je jezelf nog opgeven dan kan dat via de mail. Stuur onderstaande gegevens naar
gerben.vanlimpt@xpectprimair.nl Naam leerling: Telefoonnummer ouders: E-mail ouders:
- Groep:Bijzonderheden:Mag alleen naar huis: Ja / nee

 INSCHRIJVING VELDTOERNOOI VERLENGD TOT 16 MAART 2017
De inschrijvingen zijn weer geopend! Dit jaar gaan we opnieuw proberen om met alle groepen deel te nemen aan
het veldvoetbaltoernooi. Dus vind je voetballen leuk? Schrijf je dan snel in! Dit jaar wordt het toernooi gehouden op
maandag 24 april of dinsdag 25 april of woensdag 26 april. Als je je inschrijft wordt je op 1 van deze dagen
ingedeeld en op die dag speel je jouw poulewedstrijden en wellicht speel je daarachteraan nog de finales. Wij
proberen om dit jaar voor de volgende groepen een team samen te stellen:
Groep 3 en 4  7-tal Groep 5 en 6  7-tal Groep 7 en 8  7-tal of bij voldoende aanmeldingen 11 tal.
De wedstrijden van groep 3 en 4 / groep 5 en 6 worden gespeeld bij VV Zigo, SC ’t Zand of bij OVC ’26 (voorheen SC
Olympus). Wij gaan ervan uit dat we worden ingedeeld bij VV Zigo of SC ’t Zand.
De wedstrijden van groep 7 en 8 worden gespeeld bij RKTVV.
Schrijf je snel in, want de inschrijftermijn is kort. Je moet je voor donderdag 16 maart hebben opgegeven bij
meneer Gerben. Dit doe je door een mail te sturen naar gerben.vanlimpt@xpectprimair.nl

 EVEN VOORSTELLEN
Misschien heeft u haar al gezien in de
school? Haar naam is Monique van den
Broek en ze komt ons team versterken als
intern begeleider tot het einde van het
schooljaar. Monique werkt op woensdag en
vrijdag en we willen haar van harte welkom
heten op basisschool Antares!

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

