2 september 2020
•
•
•
•

8 september: Informatieochtend en avond
15 september: Prinsjesdag en ouderraad
16 september: Studiedag alle leerlingen gehele dag vrij.
17 september: Leerlingenraad

WEER
NAAR
SCHOOL!
De vakantie is weer voorbij en we zijn begonnen!
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen we zijn weer begonnen.
Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. 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 2020-2021 is begonnen!
Nogmaals bedankt voor uw begrip met betrekking tot de aanpassing van de regels i.v.m. Corona
Om 8.20u gaan de deuren van de school open en we hebben een verruimde inlooptijd tot 8.40u i.v.m. Corona tot het
einde van deze week en daarna weer van 8.20u tot 8.30u.
Heel veel plezier en veel succes aan alle leerlingen van basisschool Antares!

Studiedag
Woensdag 16 september hebben wij op basisschool Antares een studiedag.
Alle leerlingen zijn dan vrij. In uw kalender staan alle studiedagen vermeld.

Wat is er te doen in de ouderkamer?
10 september :Groepsinstructie groep 3 samen met Patrick
17 september :Groepsinstructie groep 3 samen met Patrick

Theater cAntares
Rooster cAntares 2020-2021
cAntares
Groep:1-2C/ 3/ 5/ 6/ 8
Groep: 1-2A/ 1-2B/ 4/ 7/ Taalschool




8 oktober, 28 januari
12 november, 3 juni

De nieuwsflits en schoolgids
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, gymrooster, Cantares en allerlei andere informatie.
Mocht u een uitgeprinte versie van de schoolgids willen dan kunt u deze ophalen bij juf Carmen van de
administratie. U kunt haar ook mailen dan legt zij er een in het postvak van uw kind: bs.antares@xpectprimair.nl

Ouderbijdrage en schoolreisgelden
Aankomende week krijgt u van ons een brief waar de ouderbijdrage en schoolreisgelden op staan voor het
schooljaar 2020 – 2021. Als u gebruik maakt van de stichting Leergeld kunt u de brief daar inleveren.
Uw gezinsnummer staat dan op de brief vermeld.
In verband met Corona zijn veel activiteiten vorig jaar niet doorgegaan. Ouders die al wel betaald hadden voor
schoolreis en ouderbijdragen ontvangen dit schooljaar geen brief.

Verjaardagen
Ma 7
september

Juf Sietske (38 jaar)

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

Di 8 september Anissa (9 jaar) - groep 6
Wo 16
september
Zo 20
september

Juf Tosca (59 jaar)
Jeremya (7 jaar) - groep 3

Gymlessen weer van start
Het schooljaar is weer begonnen en daar horen natuurlijk ook de gymlessen bij.
Met een goede voorbereiding kan elk kind met veel plezier meedoen met de gymles.
Om het plezier en de veiligheid te waarborgen, zijn er een aantal regels.
Neemt u deze alstublieft goed door!
Zorg voor de juiste kleding. Een korte/lange sportbroek, (sport) T-shirt en
gymschoenen met witte zolen of special indoor schoenen.
•

•

Sieraden mogen niet in de gymzaal. Armbandjes, horloges, kettinkjes,
oorbellen etc. zijn allemaal af tijdens het gymmen.
Dit moet voor de veiligheid.
Gymmen met een hoofddoek is alleen mogelijk met een sporthoofddoek.
Dit moet voor de veiligheid.

Door het volgen van deze regels, kunnen wij ook dit schooljaar weer veel leuke, uitdagende gymlessen verzorgen.
Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande regels, dan kunt u terecht bij Gymmeneer Rob.
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mezelf kort voorstellen omdat ik als intern begeleider op Antares
ben gestart. Mijn naam is Ineke Keultjes, ik ben 46 jaar, getrouwd met Henk en
heb 2 pubers. Ik ben een echt onderwijsmens. Ik heb gewerkt als leerkracht
en de laatste jaren als intern begeleider.
De afgelopen tijd heb ik al een beetje kennis mogen maken met Antares.
Een fijne school, met een geweldig, hard werkend team.
Door de gekke periode heb ik u nog niet kunnen zien, maar ik hoop dat dat snel voorbij is
en dat wel elkaar op school ontmoeten.
Ik wil graag met de kinderen en met jullie kennis maken.
Ik heb er heel veel zin in, dus hopelijk snel tot ziens!
U kunt mij altijd mailen ineke.keultjes@xpectprimair.nl Groetjes Ineke
Hoi allemaal,
Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen. Mijn naam is Iris de Brouwer.
Ik ben 21 jaar oud en ik woon in Goirle.
Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van de Pabo.
Dit schooljaar zal ik mijn afstudeerstage gaan lopen in groep 6.
Ik ben aanwezig op maandag en dinsdag.
Naast mijn studie werk ik bij Keurslagerij van Hest in Goirle.
Verder houd ik mij in mijn vrije tijd bezig met fotografie en lezen.
Ook ben ik lid van het Gilde Sint Joris Goirle. Ik heb heel veel zin om dit schooljaar hier op school aan de slag te gaan!
Mocht u vragen hebben, loop gerust een keer binnen bij groep 6.

Beste ouder, collega’s en belangstellende,
Graag ga ik in op de uitnodiging om mij voor te stellen als Consulent van het
Samenwerkingsverband Plein 013.
Mijn naam is Ine Kammers. Ik ben getrouwd en moeder van drie jongens van 8,10 en 12
jaar. Dit schooljaar ben ik consulent van Plein 013 op Antares.
Na jaren gewerkt te hebben als leerkracht in het speciaal onderwijs (bij o.a. De Hondsberg
en De Keyzer), werk ik nu alweer voor het vijfde jaar als consulent op diverse scholen.
Voornamelijk ben ik op dinsdag bij Antares aanwezig. Ik ondersteun dan de IB-er met
vragen rondom de zorg voor leerlingen. Ook bezoek ik regelmatig klassen en werk ik
kortdurend individueel met
leerlingen. Daarnaast heb ik overleg met het ondersteuningsteam, leerkrachten en
ouders. Ik hoop op een prettige samenwerking! Vriendelijke groet, Ine Kammers

Sport BSO Pellikaan
Sinds januari zijn wij gestart met Sport-BSO Pellikaan. Er zijn al vele kinderen van jullie school die gebruik
maken van Sport-BSO Pellikaan.
Sport-BSO Pellikaa is een supergave locatie waar kinderen na school gebruik kunnen maken van de
sporthallen, tennisbanen (binnen / buiten), squashbanen, padelbanen, danszalen, budozalen, buiten
grasvelden en van het zwembad. Op deze locatie wordt namelijk ook zwemles aangeboden door Club
Pellikaan. De medewerkers van Sport BSO Pellikaan zijn uiteraard pedagogisch geschoold, maar hebben
daarnaast ook allemaal een sportieve achtergrond. De ideale combinatie voor een kind om na school te
kunnen ontspannen en kennis te maken met verschillende sporten.
Praktisch
- Er worden verschillende contracten aangeboden 52-weken, 40-weken en ook 12-weken.
- Kinderen worden gratis naar school gebracht en van school gehaald.
- De locatie is gevestigd aan de Rueckertbaan 219, 5042 AE Tilburg.
Contact
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op: www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan en vraag meteen een
rondleiding aan! Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Jurgen Wens
Directeur Sport-BSO Pellikaan
06-83201836, j.wens@kinderstadtilburg.nl

Alle kinderen mogen meedoen!
Leergeld helpt gezinnen met een laag inkomen
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met desportclub, zwemles of
muziekles. Ook de kosten voor het voortgezet onderwijs zijn voor steeds meer ouders niet op te brengen.
Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar.
Meedoenregeling
Als u in aanmerking komt voor de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg dan komt u ook in
aanmerking voor hulp van Stichting Leergeld. Op onze website leest u meer en kunt u meteen een
aanvraag doen. www.leergeld.nl/tilburg/
Wat kunt u aanvragen?
Schoolkosten : Schoolspullen voor het voortgezet onderwijs zoals en rugzak, schriften, kaftpapier,
verplichte gymkleding.
Als het nodig is een fiets (tweedehands) om naar school te fietsen, een laptop of computer.
Een naschoolse activiteit per kind per jaar:
Zwemles, diploma A en B
Sport: contributie
Cultuur: muziekles, dansles
Scouting: contributie
Er is ook een tegemoetkoming voor kleding en/of benodigdheden
Krijg ik geld van Stichting Leergeld?
Nee u krijgt geen geld. Stichting Leergeld werkt samen met heel veel verenigingen en organisaties. Als u
een aanvraag doet en hij wordt goedgekeurd dan betaalt Leergeld de contributie direct aan de vereniging
of organisatie. Voor de aanschaf van kleding, schoolspullen, laptop of een fiets hebben we afspraken met
winkels. U krijgt dan de laptop of fiets of ontvangt een pasje met een tegoed om de spullen te kopen. Heel
soms vragen wij u de spullen zelf te kopen en de kassabon op te sturen.
Hulp nodig bij het aanvragen?
In verband met de coronamaatregelen kunt u het best een aanvraag doen via onze website. Misschien kan
iemand in uw omgeving u hiermee helpen.
Lukt dat niet dan hebben we op een aantal plekken al een spreekuur, dit staat op de website. Deze
informatie wordt steeds aangepast. www.leergeld.nl/tilburg/
U kunt Stichting Leergeld ook bellen:
Maandag tot en met donderdag van 09.00-12.30. Telefoon 013-5801211
Samen zoeken we een oplossing.

