
 

 

Film van onze school 
Op Antares is een film opgenomen voor de website. Hieronder vertellen onze leerlingen over de film:  

Wij gingen reclame maken voor school, ik ben Djeserin. Ik vond het leuk om het te doen. Ik moest mensen 

interviewen en ik vond het wel spannend, maar het was wel leuk. Ik ben blij dat ik het mocht doen. Groetjes Djeserin 

Ik ben Dennis. Ik vond het super leuk om te assisteren en het was ook leuk om de camera vast te houden en om zelf 

een clip te maken. Groetjes Dennis. Ik heb extra geholpen met de make-up en meegekeken achter de schermen 

groetjes Milu. 

 

Woonkamer voor de Kruidenbuurt 
Het voormalig wijkcentrum ’t Kievitslaer (‘Onze Kievit’) aan de Reinevaarstraat wordt de komende tijd omgetoverd 

tot ‘woonkamer van de Kruidenbuurt’. De gemeente wil in het pand de komende 5 jaar een aantal maatschappelijke 

initiatieven onderbrengen. Zo krijgen de stichting Voor Elk Wat Wils, waarbij wordt gebreid en gehaakt voor het 

goede doel, en Broodje Aap & Linke Soep (BA&LS) er een plek. Maar er is ook ruimte voor de basisscholen Antares 

en Wandelbos, het Dichtbij Team en de buurtondersteuner van Contour de Twern.  

Het moet een plek worden van, voor en door de wijk. Een echte buurtontmoetingsplek. De komende tijd gaat 

Kwartiermaker Sandy Keulemans hier samen met bewoners en partners verder invulling aan geven. 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-wil-pand-in-west-nog-vijf-jaar-aanhouden-als-woonkamer-van-de-

kruidenbuurt~ab5615fe/  

 

Verjaardagen 

Ma 7 februari Ayham (7 jaar) - groep 2-3B Dina (9 jaar) - groep 5 Shakil (12 jaar) - groep 8 Ayden (7 jaar) - groep 2-3B 

Di 8 februari Anouar (6 jaar) - groep 1-2A 

Wo 9 februari Dylano (12 jaar) - groep 8 

Do 10 februari Semih (12 jaar) - groep 8 Juf Anouk  (22 jaar) 

Zo 13 februari Çinar (5 jaar) - groep 1-2B 

Ma 14 februari Luigi Sava (7 jaar) - groep 2-3A Juf Hanny (62 jaar) 

Di 15 februari Shanaya (10 jaar) - groep 6 Meneer Bennasar (55 jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 14 februari: Valentijnsdag 

• 25 februari: Carnavalsochtend daarna middag vrij 

• 28 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

 

 



 

21ste -eeuws leren. 
Ook met kleuters werken wij op bs Antares aan het 21ste -eeuws leren. We zijn nieuwsgierig, stellen vragen en zijn 

vooral aan het ontdekken.  

 

 

Wil je meer weten over de ontwikkeling en opvoeding van je kind en beter inzicht krijgen in bepaald gedrag? Kun 

je wel wat tips gebruiken van onze ervaren pedagoog en van andere ouders? Kijk dan eens naar het GGD aanbod 

van (online) cursussen, koffieochtenden, workshops en webinars voor ouders. 
Opvoeden is best een uitdaging. Het is maatwerk en elke situatie, kind en ouder is weer anders. Opvoeden blijft 

een proces van leren en uitproberen. Wellicht kunnen we jou iets extra’s bieden! Kijk eens op Cursussen en 

webinars | GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl) 


