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16 juni: Vaderdag
17 juni t/m 20 juni: Schoolkamp groep 8
21 juni: doorschuifmiddag
5 juli: Studiemiddag alle leerlingen 12.15u vrij.

Wat is er te doen in de ouderkamer?
Donderdag 13 juni: Schoolmaatschappelijk werk
Donderdag 20 juni: Met Krista aan tafel. Informatie over het koersplan van Antares en repetitie
Theatervoorstelling EELT

Informatie over Wim Scheffers
Beste ouders/verzorgers
Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van het uitvallen van onze directeur Wim.
Wim moet voorlopig even rust houden en niet werken. We hopen dat Wim na een korte periode van rust
weer aan de slag zal kunnen. Krista Voets zal als waarnemend directrice bs Antares onder haar hoede
nemen. Mocht u hierover vragen hebben kunt u bij haar terecht.

Doorschuifmiddag 21juni

Nieuwsflits Basisschool Antares

Op vrijdagmiddag van 13.00u tot 14.00u gaan onze leerlingen een kijkje nemen en oefenen in hun nieuwe
klas. Ook kleuters, die na de vakantie beginnen, komen dan een uurtje naar school om te oefenen.
Hieronder kunt u zien hoe de formatie er in augustus uit zal zien.

De Formatie
Groep 1-2A Juf Hanny
Groep 1-2B Juf Esther
Groep 1-2C Juf Sietske
Groep 3 Meneer Patrick
Groep 4 Juf Francien + Juf Ada
Groep 5 Meneer Bennasar
Groep 6 Juf Irina
Groep 7 Juf Gwenda + Juf Charlotte
Groep 8 Juf Julie
Taalschool Juf Tosca + Juf Michelle

Vakantielezen

Verjaardagen
Wo 12 juni

Sena (7 jaar) - groep 3 Noa (12 jaar) - groep 7

Do 20 juni

Denly (6 jaar) - groep 1-2B Meneer Patrick (27 jaar)

Vr 21 juni

Intisar (8 jaar) - groep 4

Za 22 juni

Destiny (5 jaar) - groep 1-2A

Wo 26 juni

Alexis (10 jaar) - groep 6

Do 27 juni

Melisa (11 jaar) - groep 7

Zo 30 juni

Natalia (6 jaar) - groep 1-2B

Ma 1 juli

Lars (11 jaar) - groep 6 Tsineat (10 jaar) - groep 6
Ksanet (11 jaar) - groep Taalschool

Di 2 juli

Zhinè (13 jaar) - groep 7

Heel vaak zien we dat kinderen na de vakantie achteruit zijn gegaan in lezen. Dat is heel jammer. Heel het
jaar werkt de school, met hulp van ouders, en naar we hopen uzelf, aan het omhoog brengen van het
leesniveau, maar omdat kinderen vaak niet of weinig lezen in de vakantie, zien we dat de resultaten vaak
naar beneden zijn gegaan na de zomervakantie.
Daar heeft de bibliotheek iets op bedacht namelijk: De vakantiebieb app.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de vakantie en biedt e-books voor het hele gezin
aan. Vanaf 1 juni meer dan 30 e-books voor de jeugd gratis te lezen en vanaf 1 juli 20 e-books voor
volwassen gratis te lezen! check www.vakantiebieb.nl

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord (Jeugdtandverzorging Tilburg) is een tandartspraktijk speciaal
voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
-

Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na de behandeling.
Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen.
Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen voor je tanden.
Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken we dat met u.
De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen
eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de basisverzekering.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met ons
opnemen: 013-5430533.
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69
5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor alle ins en outs
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging

Rapportgesprekken
maandag 24 t/m donderdag 27 juni zijn de rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 7.
U krijgt van de leerkracht van uw kind een briefje, waarop staat op welke dag en hoe laat u verwacht wordt.
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 leerkracht van uw kind.

Afscheid groep 8
Op woensdag 3 juli zijn de ouders van groep 8 uitgenodigd voor de afscheidsavond in de theaterzaal van de MFA.
Die avond zal het diploma uitgereikt worden. De deuren zullen om 18:45 opengaan. Om 19:00 start de diplomauitreiking.
Erna is er voor de leerlingen van groep 8 een feest in de jongerenruimte van de MFA.
Wij hopen de ouders, broers en zussen van alle groep 8 leerlingen dan te ontmoeten!

Vaderdag 17 juni

Studiemiddag 5 juli
Op vrijdag 5 juli zijn alle leerlingen om 12.15u vrij en begint de zomervakantie.

