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28 februari: Studiedag alle leerlingen gehele dag vrij.
1 maart: Carnavalsochtend en daarna leerlingen
12.15u vrij
4 t/m 8 maart: voorjaarsvakantie
13 maart: Open Dag
15 maart: Staking school gesloten.
25 maart: Zomertijd van 02.00u naar 03.00u

Rectificatie:
Een welgemeend excuus aan Mevrouw Floor Huiberts, al jarenlang
trouw lid van de MR van onze school. Zij werd in de vorige Flits niet genoemd als lid
van de oudergeleding van de MR. Onze excuses.

Studiedagen
Morgen, 28 februari hebben wij op basisschool Antares een studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag
vrij. In uw kalender staan alle studiedagen vermeld.

Carnaval! In de ochtend!
Vrijdag 1 maart vieren wij carnaval in de ochtend! Alle kinderen mogen verkleed naar school komen.
Daarna zijn onze leerlingen om 12.15 vrij.

Nieuwsflits Basisschool Antares

Rapportbespreking
Dinsdag en donderdag 11 en 12 maart zijn er rapportbesprekingen voor de groep 3 tot en met 8.
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.

Scoor een boek!
Op 12 februari was de aftrap van het project “Scoor een Boek!“ op basisschool Antares in de groepen 5
en 6. Dit is een leesproject van de Bibliotheek Midden-Brabant en Willem II om kinderen enthousiast te
maken om te gaan lezen. 1 op de 10 kinderen verlaat namelijk de basisschool met taal en leerproblemen.
De komende 10 weken gaan alle deelnemende klassen proberen om zoveel mogelijk mooie boeken te
scoren. In de regio Tilburg worden ze daarbij aangemoedigd door Willem II-speler Pol Llonch.
Een leesconsulent van de Midden-Brabant bezocht tijdens “De Aftrap” de deelnemende klassen met een
topselectie aan boeken, score-posters én motiverende videoboodschappen van de profspelers.
Na 10 weken mooie boeken scoren vindt er een sportieve afsluiting plaats op het terrein van Willem II.
Tijdens dit slot-event wordt de eindscore bekend: hoeveel boeken hebben de leerlingen samen gelezen?
Kijk voor meer informatie op: https://www.bibliotheekmb.nl/campagnes/scoor-een-boek.html

Staking
Vandaag ontvangt u van ons een brief over de staking van 15 maart. Basisschool Antares is dan gesloten.

Mop van de week
Twee moeders praten over hun kind. Zegt de ene moeder: 'Mijn zoon kan zijn naam al zeggen.' Zegt de
andere moeder: 'Mijn zoon kan zijn naam al schrijven.' 'Dat is nog niks', zegt een derde moeder: 'Mijn
zoon kan zijn naam achterstevoren schrijven!? 'Hoe heet hij dan?' vragen de eerste twee moeders.
Antwoordt de derde moeder: 'Bob!'

Even voorstellen…
Mijn naam is Jeanny Pluijms en ik werk als intern begeleider (IB-er) binnen het schoolbestuur
van Xpect Primair. Vanaf februari zal ik 1 dag in de week werkzaam zijn op basisschool Antares.
Ik zal dan enkele taken van juffrouw Krista overnemen, omdat zij enkele directietaken op deze
dag gaat uitvoeren. U zult mij vooral op maandag in de school zien.
De andere dagen heb ik dezelfde taak op basisschool Triangel in Tilburg Zuid.

De winnaressen van de vorige flits!

Verjaardagen
Di 26 februari

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

Yigit-can Koca (7 jaar) - groep 3

Vr 1 maart

Assia Ait Ali (8 jaar) - groep 4

Za 2 maart

Obada Alhamwi Hafez (8 jaar) - groep Taalschool

Do 7 maart

Hayley Evora (10 jaar) - groep 6

Za 9 maart

Derija Barwari (8 jaar) - groep 4

Zo 10 maart

Mohamed Sow (5 jaar) - groep 1-2B

Ma 11 maart

Sten Martha (9 jaar) - groep 5

Do 14 maart

Eslem Bengisu (7 jaar) - groep 3

Zo 17 maart

Erva Köse (5 jaar) - groep 1-2C

Ma 18 maart

Rimas Abdulrahim (8 jaar) - groep 4

Davin Hamira (9 jaar) - groep 5

Hailey Verelst (11 jaar) - groep 7
Meneer Joris Hoevenaars (46 jaar)

Linda Goitom Tewelde (5 jaar) - groep 1-2A Juf Ada Bertens (62 jaar)

Juf Fatima Ouakrim (48 jaar)
Di 19 maart

Juf Krista Voets (43 jaar)

Open Dag Antares
Op 13 maart is de open dag van bs Antares. Ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind kunnen langs
komen om een kijkje te nemen. Bezoekers worden ontvangen in de ouderkamer en krijgen van daaruit een
rondleiding door de school. Mocht u nog ouders kennen, die een kind van 2 of 3 jaar hebben, nodig ze dan uit of
neem ze mee op woensdag 13 maart tussen 08.30 en 12 uur!

4 maart t/m 8 maart Voorjaarsvakantie

