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4 september: Informatieavond
18 september: Prinsjesdag
20 september: Studiedag alle leerlingen gehele dag vrij.
25 - 26 september: kennismakingsgesprekken.
4 oktober: cAntares 1-2A 1-2C 3 6 8 en dierendag.
5 oktober: Studiedag alle leerlingen gehele dag vrij.

WEER
NAAR
SCHOOL!
De vakantie is weer voorbij en we zijn begonnen!
We zitten alweer in de tweede week van dit nieuwe schooljaar.
De vakantie is erg snel voorbijgegaan, maar gelukkig hebben al onze leerlingen weer genoeg
energie om er een prachtig jaar van te maken. Schooljaar 2018-2019 is begonnen!
Wij vragen aan alle leerlingen en ouders om op tijd aanwezig te zijn.
Om 8.20u gaan de deuren van de school open en om 8.30u beginnen we met de lessen.
Zorg er dus voor dat u zeker voor 8.20 u op school aanwezig bent. Heel veel plezier en veel succes aan alle leerlingen
van basisschool Antares!

Wat is er te doen in de ouderkamer?
6 september: Opening ouderkamer: Wat is VVE? + Groepsinstructie Opstap

Informatieavond
Op dinsdag 4 september hebben wij de informatieavond voor de ouders van onze school. Een uitnodiging hiervoor
ontvangt u hierbij.

Studiedagen
Op donderdag 20 september en op vrijdag 5 oktober hebben wij op basisschool Antares een studiedag.
Alle leerlingen zijn op deze twee dagen vrij. In uw kalender staan alle studiedagen vermeld.

Theater cAntares
Ook dit jaar hebben we weer Theater cAntares en deze data geven wij graag aan u door:
cAntares 2018-2019
Groep: 1-2A – 1-2C - 3 – 6 – 8
Groep: 1-2B – 4 – 5 – 7 – Taalschool

4 oktober, 14 februari
1 november, 16 mei

De nieuwsflits
U krijgt de nieuwsflits op woensdag 1 keer per 2 weken. Dit jaar kan het enkele keren voorkomen dat de flits op
dinsdag wordt meegegeven in verband met studiedagen op woensdag. U kunt op uw schoolkalender zien wanneer
wij de flits meegeven aan uw kind. Op deze manier blijft u goed op de hoogte van de laatste nieuwtjes van bs
Antares. Wist u dat u de Nieuwsflits ook via de website kunt bekijken? www.basisschoolantares.nl Ook ziet u daar
onze schoolgids.

Ouderbijdrage en schoolreisgelden
Afgelopen week kreeg u van ons een brief waar de ouderbijdrage en schoolreisgelden op staan voor het schooljaar
2018 – 2019. Als u gebruik maakt van de stichting Leergeld kunt u de brief daar inleveren.
Weet je de oplossing van de woordzoeker?
Schrijf de oplossing op een wit blaadje met je naam
en klas erbij en gooi het in de leerlingenraad Ideeënbus.
De winnaar wordt in de volgende flits bekend gemaakt!
Deze flits geef je natuurlijk aan je ouders thuis!

Wilt u de naam van uw kind met een
watervaste stift op het broodtrommeltje
schrijven a.u.b.

Verjaardagen
Do 30
augustus
Do 6
september
Vr 7
september
Za 8
september

Romaisa Dira (10 jaar) - groep 7
Lena Gajos (6 jaar) - groep Taalschool Ikra Köse (6 jaar) - groep 3
Sumeya Dahir (12 jaar) - groep 8 Juf Sietske van den Boogaard (36 jaar)
Anissa El Hamouti (7 jaar) - groep 4

Gymlessen weer van start
Zoals jullie allemaal weten en gemerkt hebben zwieren de leerlingen van basisschool Antares weer door de gymzaal,
beklimmen ze de hoogste obstakels en rollen ze van de matten. Oftewel de gymlessen zijn weer begonnen!
Om iedereen zo optimaal mogelijk te laten genieten van de gymlessen moeten de leerlingen natuurlijk goed
voorbereid aan de gymlessen beginnen. Onderstaand een aantal regels om de veiligheid en het plezier te
waarborgen:
Juiste kledij + schoeisel. Alle leerlingen zijn verplicht om met een korte/lange sportbroek, (sport) shirt met
korte/lange mouwen en gymschoenen met witte zool of speciale indoorschoenen te gymmen.
Als een leerling dit niet bij zich heeft, kan hij/zij helaas niet mee gymmen vanwege de veiligheid.
Alle sieraden zijn af tijdens de gymles. Armbandjes, horloges, kettinkjes, oorbellen etc. zijn allemaal af tijdens
het gymmen. Dit vanwege de veiligheid.
Gymmen met hoofddoek is alleen mogelijk met een speciale sporthoofddoek. Dit vanwege de veiligheid.
Met deze regels in acht nemend gaan we ook dit jaar weer erg leuke en uitdagende gymlessen verzorgen.
We hebben er weer zin in! Mochten er nog vragen zijn omtrent de bovenstaande regels, dan hoor ik het graag.

Verloren voorwerpen ophalen bij de gymzaal:
In het schooljaar 2017-2018 zijn er veel kleren en schoenen na de gym blijven liggen. Heel vaak komen ouders of
kinderen deze spullen weer ophalen. Er blijven echter ook veel spullen liggen die niet meer opgehaald worden.
De bak met de gevonden voorwerpen wordt op dit moment te vol. Daarom kunnen de spullen opgehaald worden tot
7 september. Na 7 september worden alle gevonden voorwerpen gedoneerd aan La Poubelle.
Kom dus voor 7 september kijken of er nog iets van uw kinderen bij ligt.

Met sportieve groet,
Meneer Rob en meneer Gerben

