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17 september: Prinsjesdag
30 september t/m 3 oktober: kennismakingsgesprekken.
3 oktober: cAntares 1-2B 1-2C 3 5 8
4 oktober: Studiedag alle leerlingen hele dag vrij.
10 oktober: Schoolfotograaf komt.
14 t/m 18 oktober: Herfstvakantie

Wat is er te doen in de ouderkamer?
12 september: Schoolmaatschappelijk werk
19 september: Groepsinstructie groep 4

Kennismakingsgesprekken
Op 30 september t/m 3 oktober zijn de kennismakingsgesprekken.
U krijgt van de leerkracht van uw kind een melding in uw Parro App zodat u kunt doorgeven wanneer u
wilt komen. Dit kunt u via de app aangeven. Ouders met meer kinderen krijgen al eerder toegang in
Parro. Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd aanwezig bent bij de kennismakingsgesprekken.

Nieuwsflits Basisschool Antares

Parro-App
Onze school werkt dit jaar met Parro (i.p.v. Klasbord). Via Parro houden leerkrachten u op de hoogte van
de activiteiten in de groep. Het mooie aan Parro is dat het net zo veilig is als ons leerlingvolgsysteem.
Alleen mensen die daadwerkelijk aan de groep gekoppeld zijn kunnen erin.
Uw kind heeft eerder een brief meegekregen met informatie over Parro. Als uw e-mail bij ons op school
bekend is dan heeft u wellicht ook al een uitnodiging ontvangen vanuit Parro. Is uw mailadres nog niet bij
ons bekend, dan graag z.s.m. doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
We hopen dat u samen met ons Parro wil gaan gebruiken. Parro werkt via een app die u in de store van
uw mobiele telefoon of tablet gratis kunt downloaden. Via de mail krijgt u een koppelcode. Werkt deze
niet meer, dan kan de leerkracht van uw kind u opnieuw uitnodigen.
Meer informatie vindt u op https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
Voor eventuele vragen mag u mailen naar gwenda.spijkers@xpectprimair.nl
Juf Gwenda zal uw vragen beantwoorden of uw vragen doorzetten naar Parro indien nodig.

Studiedag
Op vrijdag 4 oktober hebben wij op basisschool Antares een studiedag.
Alle leerlingen zijn op deze dag vrij. In uw kalender staan alle studiedagen vermeld.

Ingang van de school
Graag willen wij u vragen, tijdens of na schooltijd de school via de poort op de begane grond te betreden.
Dit is de 2e zwarte poort. Daar kunt u aanbellen en daar hangt ook een camera, zodat we de veiligheid op
school kunnen bewaken.
Ook willen wij u graag informeren over het feit dat de groene alarmkastjes die bij de ingangen van de
school hangen, niet bedoeld zijn om de deuren te openen. Op de begane grond hangt linksboven een
grote witte knop en daarmee kunt u de deur openen. Graag controleren of de deur daarna weer goed in
het slot zit. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoolplein
Als de hekken van het schoolplein dicht zijn, is het niet de bedoeling dat daar nog ouders of kinderen komen.
Na schooltijd gaan de hekken dicht en kunnen de kinderen op het speelleerlandschap spelen. Wij hopen op uw
begrip en medewerking.

10 oktober komt de schoolfotograaf
Mocht u speciale wensen hebben, zoals een broer zus foto met uw kind dat op de Peuterspeelzaal zit, dan kunt u
contact opnemen met juf Carmen van de administratie. Zij zal u dan inplannen.

Kort verlof
Als u kort verlof nodig heeft voor bijvoorbeeld de tandarts, dokter of ziekenhuisbezoek etc. dan kunt u dit zelf
aanvragen bij de leerkracht. Deze geeft dan wel/geen toestemming. Dit hoeft niet langer via de directie. U haalt en
brengt uw kind zelf en regelt dit minimaal 2 dagen van te voren met de leerkracht.
Verlof van 1 dag of langer gaat wel via de directie met een aanvraag buitengewoon verlof. Dit formulier is op te
halen bij de administratie of te downloaden via onze website.

Mop van de week
De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept Jantje dat hij moet komen eten. Ze zegt: “Ik heb
het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies!
Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens gaat ze de keuken weer in.
Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar
Jantje: “Wat ben je aan het doen!?”Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt.”

Woordzoeker

Verjaardagen
Ma 16
september

Jori (8 jaar) - groep Taalschool
Juf Tosca (58 jaar)

Do 19
september
Vr 20
september
Ma 23
september
Di 24
september

Juf Fatima F (22 jaar)
Jeremya (6 jaar) - groep 1-2C
Jayson (6 jaar) - groep 1-2A
Keshlok (13 jaar) - groep 8

Weet je de oplossing van de woordzoeker?
Schrijf de oplossing op een wit blaadje met je naam
en 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!

