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18 september: Prinsjesdag
20 september: Studiedag alle leerlingen hele dag vrij.
25-26-27 september: kennismakingsgesprekken.
4 oktober: cAntares 1-2A 1-2C 3 6 8 en dierendag
5 oktober: Studiedag alle leerlingen hele dag vrij.
11 oktober: Schoolfotograaf komt.

Wat is er te doen in de ouderkamer?
13 september: Met de directeur aan tafel/ voorbereiden op kennismakingsgesprekken met de leerkracht
van uw kind.

Kennismakingsgesprekken
Op 25, 26 en 27 september zijn de kennismakingsgesprekken. 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.

Studiedagen
Op donderdag 20 september en op vrijdag 5 oktober hebben wij op basisschool Antares een studiedag.
Alle leerlingen zijn op deze twee dagen vrij. In uw kalender staan alle studiedagen vermeld.

11 oktober komt de schoolfotograaf

Nieuwsflits Basisschool Antares

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.

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.

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

Nieuwe Gymleraar
Mijn naam is meneer Rob van den
Bersselaar. Vanaf 3 september zal ik de
gymlessen op maandag t/m woensdag te
gaan verzorgen. Afgelopen februari ben ik
afgestudeerd aan de ALO, dus dit is mijn
eerste echte baan (spannend!). Aangezien
ik alle klassen een keer zal lesgeven in die
drie dagen, zal ik de meeste van jullie
regelmatig gaan zien. Mocht je een keer
wat willen vragen, bij de les of in de
pauze, aarzel niet en stap op mij af. Tot
snel in de gymzaal of in de school!

Oplossing vorige woordzoeker
In de vorige flits hebben wij een woordzoeker geplaatst. De winnaar met de juiste oplossing: Amira uit groep 5
“waarom kunnen lucifers niet goed met elkaar overweg? Omdat het zulke heethoofden zijn!”
De winnaar mag een prijs uitzoeken bij de administratie.

Verjaardagen
Za 15
september
Zo 16
september
Wo 19
september
Do 20
september
Vr 21
september
Zo 23
september
Ma 24
september
Wo 26
september

Elçin Nida Sarikaya (8 jaar) - groep Taalschool

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!

Juf Tosca van de Schoot-Meeuwis (57 jaar)
Juf Fatima Farchiche (21 jaar)
Jeremya Nunes Da Silva (5 jaar) - groep 1-2C
Chelsea Maas (11 jaar) - groep 8
Asya Anlar (11 jaar) - groep 8

Jayson Bogaers (5 jaar) - groep 1-2A

Keshlok Youssif (12 jaar) - groep 7
Nouhaila Lemhour (9 jaar) - groep 6

Muziekleerkracht
Juf Daphne Montauban wordt onze nieuwe muziekleerkracht voor de groepen 7 en 8. Juf Daphne werkt al vanaf
2014 als vakdocent muziek. Ze zal op donderdagmorgen de lessen in de groepen 7 en 8 verzorgen.

