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15 september: Prinsjesdag en ouderraad
16 september: Studiedag alle leerlingen gehele dag vrij.
17 september: Leerlingenraad
8 oktober: cAntares 1-2C 3 5 6 8 zonder ouders
15 oktober: Schoolfotograaf gaat niet door
19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

Even voorstelllen Juf Wieke Invaller voor Juf Francien
Hallo, ik ben Juf Wieke, 32 jaar oud, woon in Tilburg en houd van reizen, sporten en
muziek maken. Als je mijn lokaal voorbijloopt hoor je me dan ook regelmatig op de
ukelele spelen. Vorig jaar heb ik de overstap gemaakt van gymdocent naar
groepsleerkracht. Afgelopen schooljaar heb ik gewerkt in groep 3/4 op basisschool
Klinkers. Tot de herfstvakantie loop ik rond op basisschool Antares. Ik ben dan te vinden
in groep 4 Na de herfstvakantie ga ik met zwangerschapsverlof, want ik ben in
verwachting van mijn eerste kindje.

In de ouderkamer:
17 september: Groepsinstructie groep 3 samen met leerkracht Patrick
24 september: Groepsinstructie groep 3 samen met leerkracht Patrick

Update
Afgelopen week hebben we de inlooptijd weer teruggedraaid naar de normale tijd. Uw kind kan naar binnen vanaf
8.20 uur en om 8.30 uur beginnen de lessen.
Leerkrachten kunnen daarna niet meer uit de klas komen om iemand binnen te laten of spullen aan te nemen i.v.m.
regels met betrekking tot Corona. Vergeten broodtrommels of gymtassen kunnen na 8.30 uur niet meer afgegeven
worden, omdat niemand u aan de deur kan ontvangen. Heeft u of uw kind een afspraak bij de logopedist, tandarts of
dokter dan kunt u dit aangeven via Parro bij de leerkracht van uw kind. In deze uitzonderingsgevallen wordt de deur
voor u open gedaan. Hierdoor gaat er zo weinig mogelijk onderwijstijd verloren. We hopen op uw begrip.
De leerkrachten van de onderbouw, midden- en bovenbouw.

Theater cAntares
Voorlopig zullen de eerste optredens van Cantares zonder ouders plaatsvinden. Wij vinden dit erg jammer, maar in
verband met de regels rondom Corona kunnen we geen anderhalve meter in het publiek handhaven. Zodra dit weer
kan zullen wij u op de hoogte brengen.

Parro
Als u vragen heeft voor de leerkrachten of afspraken wilt doorgeven, kunt u direct contact opnemen via Parro.
Alleen ziekmeldingen moeten telefonisch worden doorgegeven om 8.00 op nummer 013-4672611

Studiedag
Op woensdag 16 september hebben wij op basisschool Antares een studiedag.
Alle leerlingen zijn op deze dag vrij. In uw kalender staan alle studiedagen vermeld.

Wijziging datum schoolfotograaf
In uw kalender staat dat onze schoolfotograaf komt op 15 oktober. Helaas zal er in verband met Corona een nieuwe
datum gekozen worden voor in het voorjaar.

Verjaardagen
Wo 16 september

Juf Tosca (59 jaar)

Zo 20 september

Jeremya (7 jaar) - groep 3

Wo 23 september

Jayson (7 jaar) - groep 3 Juf Ineke (47 jaar)

Za 26 september

Asya (6 jaar) - groep 3 Nouhaila (11 jaar) - groep 8

Di 29 september

Jordan (5 jaar) - groep 1-2C

Wo 30 september

Iman (5 jaar) - groep 1-2B

Try Out Sports voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8

Vanaf 28 september kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven voor
Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,- Meerdere
sporten uitproberen mag! Flyer en website
In de week van 21 september worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle belangrijke gegevens staan
hierin vermeld.

Inschrijven kan vanaf maandag 28 september t/m zondag 18 oktober
via www.tryouttilburg.nl
Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.
Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet dan samen achter de
pc gaan zitten en om de beurt aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien of er nog plek is. Geen plaats,
dan kun je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker!
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, we werken volgens de Gewoon Gaaf methode.
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 Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor alle ins en outs
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging

