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4 juli: Afscheid groep 8
5 juli: 12.15u uitzwaaien groep 8
6 juli: studiemiddag alle leerlingen om 12.15u vrij
9 juli t/m 17 augustus: Zomervakantie

Wat is er te doen in de ouderkamer?
Donderdag 28 juni is de laatste bijeenkomst: “Op de Vloer” Voorstelling in samenwerking met
theatercollectief EELT: door de moeders van de ouderkamer Antares

Lieke zegt bedankt!

Nieuwsflits Basisschool Antares

Lieke Briefjes uit groep 4 wil iedereen bedanken die meegedaan heeft aan de flessenactie voor haar
project. Op donderdag 21 juni gaat ze het bedrag overhandigen aan de initiatiefnemers van het
Cochabamba project.

Afgelopen schooljaar
Het was een bijzonder jaar. Graag blikken wij op sommige dingen even samen met u terug.
Afgelopen hebben we afscheid genomen van juf Marlene en meneer Harry. Juf Ada en meneer Bennasar
hadden dit jaar een dienst en een ambtsjubileum. Meneer Bennasar 25 jaar en juf Ada zelfs 40 jaar!
De Sint is langs geweest en we hebben kunnen genieten van Theater cAntares, dat steeds beter verloopt!
We zijn gaan staken op 5 oktober, 12 december en 13 april en mede hierdoor is er een extra leerkracht
aangetrokken. Er zijn diverse leerkrachten bezig geweest met het halen van het Kanjerdiploma en we
hebben genoten van het schoolfruit. We hebben carnaval gevierd, meegedaan aan de Nationale
Voorleeswedstrijd. Er is een instroomgroep opgezet met de hulp van Juf Stefffie en Juf Margo.
We hebben een fijne sportdag gehad en geweldige schoolreisjes naar Bobbejaanland, de Efteling, de
Vossenberg en de Beekse Bergen. Groep 8 heeft genoten van het schoolkamp en heeft een goede score
gehaald bij de eindtoets Route 8.
Kortom al met al een geweldig jaar om op terug te kijken!
Wij willen al onze hulpouders en stagiaires ontzettend bedanken voor de inzet!

Afscheid groep 8
Op woensdag 4 juli zijn de ouders van groep 8 uitgenodigd voor de afscheidsavond in de theaterzaal van de MFA.
Die avond mogen zij eerst de première bijwonen van "Ramp op Kamp". De deuren zullen om 18:30 opengaan. En na
de rode loper om 18:45, zal de film om 19:00 beginnen. Aansluitend is er nog een diploma-uitreiking.
Wij hopen de ouders, broers en zussen van alle groep 8 leerlingen dan te ontmoeten!

Verjaardagen
Ma 25 juni

Necip Çoban (12 jaar) - groep 8A

Di 26 juni

Gabi Wojtala
Alexis Boobe (9 jaar) - groep 5

Zo 1 juli

Lars van Geel (10 jaar) - groep 5
Tsineat Leul Girmay (9 jaar) - groep 5
Ksanet Yibrah Goytom (10 jaar) - groep Taalschool

Ma 2 juli

Zhinè Jola (12 jaar) - groep 6

Di 3 juli

Gabi Wojtala (6 jaar) - groep Taalschool

Wo 4 juli

Zi-Kin Mok (12 jaar) - groep 7

Za 7 juli

Jenna van den Hoek (10 jaar) - groep 5

Aan alle ouders: komen jullie kijken en luisteren?
Net als ieder jaar gaan we ook dit jaar gezamenlijk afsluiten op de kleuterspeelplaats. Dit gaat gebeuren op
vrijdagmorgen 6 juli om 10.30u
Alle klassen gaan dan iets leuks presenteren en we maken er een gezellige morgen van.
Het programma duurt ongeveer drie kwartier.
Na de afsluiting gaan de kinderen nog even naar de klas om afscheid van de juf of meneer te nemen en dan is het tijd
voor de zomervakantie. Bij slecht weer en regen vervalt de afsluiting. Hartelijke groet meneer Antonius Johannes

Vrijdag 6 juli studiemiddag
Vrijdag 6 juli hebben wij een studiemiddag. Alle leerlingen zijn dan om 12.15u vrij.

Het nieuwe schooljaar 2018-2019
In het nieuwe schooljaar zal er van alles gaan gebeuren!
We gaan door met onze taalschool, leerlingenraad, de kanjertraining en
de ouderkamer. Juf Nicole Baak zal ons team komen versterken.
Zij zal zich gaan richten op extra ondersteuning.
Zij zal zich in het nieuwe schooljaar aan u voorstellen.
Ook gaan we weer groepsoverstijgend rekenen in meerdere klassen.
We starten dit schooljaar met drie kleutergroepen en ook beginnen we weer met de naschoolse activiteiten.
Aankomend jaar gaan we Kerst in de avonduren vieren en genieten we van een feestweek, omdat onze school dan
50 jaar bestaat! Kortom er staat ons weer een geweldig schooljaar te wachten!

