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30 november: Sinterkaas op school
6 december: Verjaardag Sint Nicolaas
20 december: Kerstviering
21 december: Studiedag alle leerlingen gehele dag vrij.
24 december t/m 4 januari: Kerstvakantie
25-26 december: Eerste kerstdag en Tweede kerstdag

Wat is er te doen in de ouderkamer?
Wanneer: Donderdag 29 november
Graag nodigen wij u uit voor de groepsinstructie van groep 3
Waar: In de ouderkamer van de school. U bent van harte welkom!

Schoolfoto’s
Vandaag de laatste kans om
uw schoolfoto’s te bestellen!

Nieuwsflits Basisschool Antares

Even voorstellen
Vanaf 19 november zullen jullie op de maandagen een ‘nieuw gezicht’ tegenkomen binnen de school.
Mijn naam is Marjolein Hendrix en ik ben werkzaam als kind- en jeugdpsychologe bij de Opgroeipraktijk in
Tilburg. In overleg met Krista zijn wij als praktijk een samenwerking met basisschool Antares gestart.
Op maandag aanwezig zijn van 08.00 - 16.30u.

“Hij komt, Hij komt”
De Sint en zijn pieten komen op vrijdag 30 november onze school bezoeken. De ontvangst is om 08.20 op
het plein. Misschien nemen ze wel cadeautjes mee?! Op 6 december is Sint Nicolaas jarig. Alvast
gefeliciteerd!

Woordzoeker
In de vorige flits hebben wij een woordzoeker geplaatst. Veel kinderen hebben meegedaan, maar er
kunnen er maar 3 winnen! De winnaars met de juiste oplossing: “Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan”: Marwa uit groep 5 en Sham uit groep 6 en Giorcynio uit 1-2C. De winnaars mogen
een prijs uitzoeken bij de administratie. Bedankt aan alle leerlingen die meededen!

Woordlijst, ken jij ze allemaal?
Hier staan een aantal woorden die met Sinterklaas te maken hebben. Ze staan alleen niet in de juiste volgorde.
Kun jij ze allemaal vinden? De winnaar mag een prijs uitzoeken bij de administratie.
• apadr
• sonep
• stnocialasit
• ztwaperiet
• sjapen
• nasimeper
• roetponep
Schrijf ze op een wit blaadje met
• loctochetleerad
je naam erop en klas en gooi het
• somotobot
• nist
in de leerlingenraad-ideeënbus.
• itep
Deze nieuwsflits geef je
• fats
natuurlijk aan je ouders thuis!
• hosnec
• deil
• japke
• kza
• ore
• aait aait

Foto/film cAntares
In verband met de privacywet hebben de leden van de Medezeggenschapsraad zich uitgesproken over het maken
van foto’s en andere opnames tijdens cAntares.
Veel ouders maken opnames van hun kinderen , maar er staan altijd andere kinderen bij, dat is bijna niet te
voorkomen. Om eventuele verspreiding via sociale media en/of andere kanalen te voorkomen, ziet de MR graag, dat
alleen leerkrachten de opnames maken. We hopen op uw begrip.

Verjaardagen
Do 29
november

Hemza Ahmed (6 jaar) - groep 1-2B

Za 1 december

Tyrell Dors (6 jaar) - groep 1-2A

Ma 3
december

Nisrine Achahbar (9 jaar) - groep 5 Shudryson Fraay (10 jaar) - groep 6

Di 4 december

Juf Carmen Dominguez (37 jaar)

Vr 14
december
Za 15
december
Ma 17
december

Sinem Çankaya (6 jaar) - groep 1-2B

Aya L' Haouari (12 jaar) - groep 8

Alycia Borkulo (12 jaar) - groep 8
Rafaïn Rutumalessy (12 jaar) - groep 8

Ahmed Zidan (9 jaar) - groep 5

Ondertussen bij de
onderbouw….
Bij de kleuters zijn ze flink aan het
bakken geweest! Wat een heerlijke
pepernoten! Hier wat bakkers uit
groep 1-2C

Mop van de week
Jantje vraagt aan de meester: 'Wat is de laatste letter van het alfabet?' ‘De 'Z', antwoordt de meester. Zegt Jantje:
‘Nee, de laatste letter van "alfabet" is de T!'

