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14 februari: cAntares groep 1-2A, 1-2C, 3, 6 en 8
14 februari: Valentijnsdag
28 februari: Studiedag alle leerlingen gehele dag vrij.
1 maart: Carnavalsochtend alle leerlingen om 12.15 vrij
4 t/m 8 maart: voorjaarsvakantie

Wat is er te doen in de ouderkamer?
14 februari: Groepsinstructie groep 3 en Jeugdtandverzorging door Indra Mommers
21 februari: Creatieve workshop met EELT en aansluitend repetitie 9.30 uur – 10.30 uur

cAntares

Nieuwsflits Basisschool Antares

Op 14 februari is het aan groep 1-2A, 1-2C, 3, 6 en 8 om iets moois te presenteren. Om 13.45u begint de
voorstelling in de theaterzaal van MFA Kruispunt. U komt toch ook? 

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:
GMR
We zijn erg blij dat Nathalie Horvers zich als ouderlid namens basisschool Antares beschikbaar heeft
gesteld voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Xpect primair. We noemen dit de GMR.
In deze raad nemen vanuit de scholen van Xpect primair telkens twee afgevaardigden per school deel.
Nathalie Horvers heeft al een vergadering van de GMR bijgewoond. Samen met Juf Ien, die daar tot voor
kort alleen heen ging, vertegenwoordigen zij basisschool Antares. We vinden het erg fijn dat we nu ook
een ouder als GMR lid hebben. Wij wensen Nathalie veel succes.
MR
We geven u ook nog even de namen van de leden van de medezeggenschapsraad van Antares.
We noemen dit de MR.
Namens de ouders nemen hieraan deel: Mevr. Audrey Briefjes, Mevr. Fatiha Abdellaoui, Mevr. Leila Hal
en Mevr. Nathalie Horvers. Namens het personeel nemen hieraan deel: Fatima Lemhour, Ien Frieling
(voorzitter) en Ada Schelbergen (secretaris).

2 Woordzoekers
In de vorige 2 flitsen zaten 2 woordzoekers! De
winnaars met de juiste oplossing: Anissa uit groep 4 en
Nouhaila uit groep 6! Gefeliciteerd!
Jullie mogen bij de administratie iets komen uitzoeken.

Verjaardagen
Do 14 februari

Juf Hanny Verheijen van Bijnen (59 jaar) Algemeen - Valentijnsdag (08:30)

Vr 15 februari

Meneer Bennasar Aalouch (52 jaar)

Za 16 februari

Dylano Janssens (7 jaar) - groep 3

Zo 17 februari

Anne van Lissum (8 jaar) - groep 4

Do 21 februari

Sofia Ghalit (7 jaar) - groep 3

Za 23 februari

Umeyr Selçuker (5 jaar) - groep 1-2C

Zo 24 februari

Kyra Smith (11 jaar) - groep 7

Ma 25 februari

Dayani Meerman (7 jaar) - groep 3

Di 26 februari

Cemre Calhan (5 jaar) - groep 1-2A

Yigit-can Koca (7 jaar) - groep 3

Ingang basisschool Tweede Poort
Wij willen 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 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 bij de uitgang 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.

Behandelingen onder schooltijd? Liever niet!
Graag willen wij u informeren over behandelingen onder schooltijd.
Hiervoor moet u altijd mondeling verlof aanvragen bij meneer Wim.
Het komt nog regelmatig voor, dat ouders pas op de dag van de behandeling met de vraag om verlof naar hem toe
komen. Dit is echt te laat. U moet tenminste de dag voor de behandeling even bij hem langs gaan.
Indien meneer Wim afwezig is, kunt u bij juffrouw Krista terecht. Zij geeft uw vraag dan door aan meneer Wim en hij
zal u dan later vertellen of u verlof krijgt

Mop van de dag
De meester vraagt tijdens de geschiedenisles aan Jantje: ‘Waar is Napoleon gestorven?’ Jantje zegt: ‘Op bladzijde
101 van mijn geschiedenisboek, meester!’
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
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging.

