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30 + 31 januari: School gesloten, leerlingen zijn vrij
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
2 maart: Weer naar school
2 t/m 5 maart: Rapportgesprekken
16 t/m 20 maart: Week van de Lentekriebels

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

SPREEKUREN STICHTING LEERGELD
Er zijn nog spreekuren op:
maandagen 17 februari en 16 maart van 09.00-10.00 uur in MFA het Kruispunt
Verder is voor ouders uit Tilburg West het spreekuur bij de Voedselbank fijn.
Dat is elke 2 weken op vrijdag van 12.30-15.00 uur
Vrijdagen in dit kwartaal: 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 maart en 27 maart
met vriendelijke groet, Tineke de Hoop vrijwilliger Stichting Leergeld Tilburg

Terugblik Voorlees- en tekenwedstrijd
Nationale voorleesdagen:
Deze worden dit jaar gehouden van woensdag 24 januari t/m zaterdag 1 februari. Dit om het voorlezen te
stimuleren, omdat het een grote meerwaarde heeft in de ontwikkeling van een kind.
Afgelopen vrijdag hebben we daarom weer de Antares voorlees- en tekenwedstrijd gehouden. Wat was het
spannend. De winnaar van de tekenwedstrijd in groep 1-2 a is: Jayson, 1-2 b: I’jaz en 1-2 c: Amaanah. Ze kregen
allemaal een “gouden” potlood en een boekje.
De voorleeswedstrijd van de middenbouw is gewonnen door Djalina uit groep 3 en van de bovenbouw door
Lokmane uit groep 7. Zij kregen een echte beker en een boek cadeau. De overige lezers kregen een medaille.
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Mop van de week
Een man komt bij het tankstation en vraagt aan de medewerker: 'Hoeveel kost een druppel benzine?' Zegt de
medewerker: 'Een druppel is gratis, meneer.' 'Mooi, druppel mijn auto dan maar eens lekker vol', zegt de man.

Parkeren
Elke dag rond 14.30u komen onze ouders de kinderen ophalen en parkeren dan op plekken waar dat niet mag.
Oproep aan alle ouders: Graag uw auto parkeren op onze eigen parkeerplaats tussen de gymzaal en bs Antares aan
de Sabelhof. Liever niet in de Purperstraat in verband met de garages daar. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Studiedag alle leerlingen vrij
Op woensdag 19 februari hebben wij op basisschool Antares een studiedag.
Alle leerlingen zijn dan vrij. In uw kalender staan alle studiedagen vermeld.

Website en Facebook
Neemt u gerust een kijkje op onze site voor de Nieuwsflitsen, maar ook voor de kalender en schoolgids.
www.basisschoolantares.nl Mochten er nog zaken zijn die u op de website mist of heeft u suggesties, dan kunt u ons
dat laten weten via het mail adres: bs.antares@xpectprimair.nl Natuurlijk kunt u ons ook volgen via Twitter;
https://twitter.com/BsAntares
en Facebook; https://www.facebook.com/Basisschool-Antares

Verjaardagen
Wo 29 januari

Mehmed Akif (12 jaar) - groep 8

Do 30 januari

Abdulrahman (5 jaar) - groep 1-2A

Vr 31 januari

Atoewalé (12 jaar) - groep 8

Za 1 februari

Amir (9 jaar) - groep 5
Mouaz (12 jaar) - groep 7
Juf Irina (28 jaar)

Do 6 februari

Nadia (12 jaar) - groep 7
Sham 12 jaar) - groep 7

Vr 7 februari

Ayham (5 jaar) - groep 1-2B
Dina (7 jaar) - groep 3
Shakil (10 jaar) - groep 6
Ayden (5 jaar) - groep 1-2C

Za 8 februari

Teja (12 jaar) - groep 7
Kacey (6 jaar) - groep 1-2C

Zo 9 februari

Amira (11 jaar) - groep 7
Dylano (10 jaar) - groep 6

Ma 10 februari

Semih (10 jaar) - groep 6

Woordzoeker
In de vorige stond een woordzoeker. De winnaars met de juiste oplossing: Maria en Sham uit groep 7! Gefeliciteerd!
Jullie mogen bij de administratie iets komen uitzoeken

