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31 oktober: Studiedag alle leerlingen gehele dag vrij.
1 november: cAntares 1-2B, 4, 5, 7, Taalschool
11 november: Sint Maarten
30 november: Sinterklaas op school
6 december: Verjaardag Sinterklaas

Wat is er te doen in de ouderkamer?
1 november: Groepsinstructie groep 3
8 november: Elif Demirtas geeft informatie over haar werkzaamheden als gezinscoach.

Studiedag
Morgen woensdag 31 oktober hebben wij op basisschool Antares een studiedag.
Alle leerlingen zijn dan vrij. In uw kalender staan alle studiedagen vermeld.

Schoolfoto’s
Binnenkort worden de schoolfoto’s weer geleverd. De groepsfoto van uw kind is altijd gratis.
Als u de foto’s wilt bestellen kunt u dit doen via het formulier. Het is niet verplicht om foto’s te kopen.
Er zijn 2 mogelijkheden om te betalen: via automatische incasso of contant gepast geld in het zakje.

Nieuwsflits Basisschool Antares

Behandelingen onder schooltijd? Liever niet!
Wanneer uw kind onder schooltijd naar de dokter moet, bent u verplicht daarvoor verlof aan te vragen.
Wanneer uw kind voor een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld naar de tandarts of logopedie moet,
moet u ook daarvoor verlof aan vragen bij de directeur meneer Wim. Deze beslist dan of het wel of niet
toegestaan is. Indien de behandeling onder schooltijd toegestaan is, moet u uw kind zelf of door uw
partner laten ophalen op school.
Wanneer de behandeling onder schooltijd niet toegestaan is, zult u er voor moeten kiezen uw kind die
behandeling buiten schooltijd te laten ondergaan.

Verjaardagen
Ma 29 oktober

Gabriella Čepinskaitė (6 jaar) - groep 1-2C Kamil Özer (11 jaar) - groep 8

Do 1
november

Deego Ahmed-Hussein-Roorow (12 jaar) - groep 8

Vr 2 november

Juf Ien Frieling (58 jaar)

Za 3
november
Zo 4
november
Ma 5
november
Za 10
november
Zo 11
november
Di 13
november

Kenan Hohnen (9 jaar) - groep 5
Ruweyda Mohammed Muse (8 jaar) - groep 4
Hamza Hassan (12 jaar) - groep 8
Enzio Sania (10 jaar) - groep 6
Taha Yücel (6 jaar) - groep 3
Mohammed Abdellah (9 jaar) - groep 5 Ali Yarar (8 jaar) - groep 4

Mop van de week
Een moeder stapt met haar 6 kinderen in de lift van een groot warenhuis. De liftbediende vraagt: “Waar moet U zijn,
mevrouw?” “De kinderafdeling”, antwoordt de vrouw. Waarop één van haar kinderen zegt: “Nee mam, niet nog
eentje, we zijn al met z’n zessen!”

Woordzoeker

Weet jij het antwoord? Schrijf het op
een wit blaadje met je naam erop en
klas en gooi het in de leerlingenraadideeënbus. Deze nieuwsflits geef je
natuurlijk aan je ouders thuis!

Mehmetcan heeft een moeilijke
rekensom opgelost!
Goed gedaan hoor!

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord ( jeugdtandverzorging Tilburg) is een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
-

Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na de behandeling.
Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen.
Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen voor je tanden.
Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken we dat met u.
De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten
geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de basisverzekering.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met
ons opnemen: 013-5430533.
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69
5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging.

