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15 en 16 januari: Rapportgesprekken groep 1-2
30 en 31 januari: school gesloten i.v.m. staken!
13 februari: Cantares 1-2B 1-2C 3 5 8
14 februari: Valentijnsdag
19 februari: Studiedag alle leerlingen vrij
21 februari: Carnaval
24 februari: Voorjaarsvakantie t/m 28 februari

DE BESTE WENSEN VOOR 2020!
We zitten alweer in de tweede week van dit nieuwe jaar.
De vakantie is erg snel voorbijgegaan, maar gelukkig hebben al onze leerlingen
weer volop energie. Wij vragen aan alle leerlingen en ouders om op tijd
aanwezig te zijn. Om 08.20u gaan de deuren van de school open en om 08.30u
beginnen we met de lessen.
Zorg er dus voor dat u zeker voor 08.20 u op school aanwezig bent.
Veel succes aan alle leerlingen van basisschool Antares!

Wat is er te doen in de ouderkamer?
16 januari: Groepsinstructie groep 4
23 januari: Aan tafel met de leerplichtambtenaar Boris Landa

Ouderraad en Leerlingraad in gesprek
Afgelopen dinsdag waren de kinderen van de leerlingenraad en de ouders van de ouderraad samen in de
ouderkamer. Ze gingen met elkaar in gesprek over duurzaamheid. De ouders en de kinderen vonden het heel erg
leuk en vooral ook nuttig om samen over dit onderwerp te praten en ideeën uit te wisselen! Iedereen is van mening
dat we dit nog een keer moeten herhalen! Ouders en kinderen bedankt!

Sport BSO Pellikaan
Achter de schermen bij Pellikaan is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een vernieuwde Sport BSO en wat zijn
we trots op het eindresultaat! De GGD heeft de inspectie inmiddels uitgevoerd en vanaf 2 januari zijn we open en
kunnen kinderen gaan sporten en bewegen na school. We maken gebruik van de tennisbanen (binnen en buiten),
padelbanen, squashbanen en andere faciliteiten van Club Pellikaan. Maar we gaan ook de bossen in en lekker buiten
spelen in de speeltuin. We halen kinderen gratis op van scholen in Tilburg-West, Oud-Noord, Loon op Zand en
Kaatsheuvel. Lijkt je dit wel iets? Op onze website kun je alvast de foto’s en video bekijken en vraag je ook meteen
een rondleiding aan: www.kinderstadtilburg.nl/pellikaan Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Jurgen Wens Directeur Sport BSO Pellikaan 06-83201836 j.wens@kinderstadtilburg.nl

Hoofdluis
Na elke vakantie zien we een stijging op het gebied van hoofdluis. Op de website van de RIVM kun je een video
vinden over hoofdluis. Luis in je haar? Kammen maar! https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

Schoolplan
Op onze website kunt u ons nieuwe schoolplan vinden:
https://www.basisschoolantares.nl/Schooldocumenten/LR_Schoolplan_bs%20Antares_DEF.pdf
Mocht u een uitgeprinte versie van het schoolplan willen dan kunt u deze ophalen bij juf Carmen van de
administratie. U kunt haar ook mailen dan legt zij er een in het postvak van uw kind: bs.antares@xpectprimair.nl

Kerst
Tijdens Kerst is er sponsorgeld opgehaald 242 euro! Het geweldige bedrag gaat ingezet worden voor
buitenspeelgoed.

Verjaardagen
Zo 19 januari

Maria (7 jaar) - groep 3

Ma 20 januari

Aya 10 jaar) - groep 5

Di 21 januari

Aseel (8 jaar) - groep 4
Fatma (13 jaar) - groep 8

Ma 27 januari

Ecrinnisa (9 jaar) - groep 5
Azra Nur (8 jaar) - groep 4

Wo 29 januari

Mehmed Akif (12 jaar) - groep 8

Bibliotheek ’t Sant

Weet jij het antwoord van de
woordzoeker? Schrijf het op een wit
blaadje met je naam en klas erop en gooi
het in de leerlingenraad-ideeënbus. Deze
nieuwsflits geef je natuurlijk aan je
ouders thuis!

Onder de naam “Wat ga jij maken? In de werkplaats” worden door de Bibliotheek ’t Sant een aantal leuke
workshops aangeboden op vrijdagmiddag na school in ’t Sant. Deelname is gratis, wel vooraf aanmelden.
Hieronder de data van 2020 op een rijtje . In de bijlage de workshops met extra informatie.
PROGRAMMA WERKPLAATS ’T SANT
Januari 2020
31 januari
Controller maken, 15:30-17:00 uur
Februari 2020
28 februari
Micro:bit, 15:30-17:00 uur
Maart 2020
27 maart
Lego We Do 2.0., 15:30-17:00 uur
April 2020
24 april
Puppet Pals, 15:30-17:00 uur
Mei 2020
29 mei
Lights up, 15:30-17:00 uur

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

