
 

Even voorstellen 
Hallo allemaal, Mijn naam is Eldrimar en ik mag deze maand (tot rond 1 maart) gaan invallen 

voor Rob. Curaçao is mijn geboorteland en ik woon al 7 jaar in Nederland. Ik ben inmiddels 

vijf jaar getrouwd en heb twee dochters, Geneva (4) en Ziyanah (2). Naast mijn baan als 

combinatiefunctionaris geef ik freerun lessen als zelfstandige en ben ik de “prive chef” van 

de gezin. Mijn vrouw studeert nog bij de universiteit van Tilburg om docent 

bedrijfseconomie te worden. Ik vertel graag meer over mezelf mochten wij elkaar in de gang 

of koffiekamer tegenkomen. Laten wij een fijne samenwerking tegemoet gaan! 

Verjaardagen 

Wo 16 februari Dylano (10 jaar) - groep 5 

Do 17 februari Anne (11 jaar) - groep 6 Ismail  (6 jaar) - groep 2-3B 

Zo 20 februari Raïs (5 jaar) - groep 1-2B 

Ma 21 februari Sofia (10 jaar) - groep 6 

Wo 23 februari Imoraisha (11 jaar) - groep 7 Umeyr (8 jaar) - groep 5 

Za 26 februari Cemre (8 jaar) - groep 4 Chantaily (12 jaar) - groep 8 

 Yigit-can (10 jaar) - groep 6 Amelia (6 jaar) - groep 2-3B 

Di 1 maart Assia (11 jaar) - groep 6 

 Adam (10 jaar, jarig op 29 februari) - groep Taalschool 

Do 3 maart Juf Iris de B (23 jaar) 

Zo 6 maart Juf Sil  (47 jaar) 

Di 8 maart Brian (9 jaar) - groep 5 

Wo 9 maart Derija (11 jaar) - groep 7 Davin (12 jaar) - groep 8 

Do 10 maart Tawfeeq (9 jaar) - groep 5 Mohamed (8 jaar) - groep 4 

Zo 13 maart Tuana (9 jaar) - groep 5 

Ma 14 maart Eslem (10 jaar) - groep 6 Bengü (9 jaar) - groep 5 Meneer Joris (49 jaar) 

 

AVG Privacy  
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Foto’s en video-

opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 

lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.   

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade 

kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Wij zijn verplicht om uw 

toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Het is goed om het geven van 

toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom 

het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.  

U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. 

Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.  

 

 
• 25 februari: Carnavalsochtend daarna middag vrij 

• 28 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

• 7 maart: Weer naar school 

• 9 maart: Studiedag alle leerlingen vrij 

• 10 maart: Schoolfotograaf 



Behandelingen onder schooltijd? Liever niet! 

Graag willen wij u informeren over behandelingen onder schooltijd. Wij willen u vragen om doktersafspraken of 

tandartsafspraken graag buiten schooltijd te maken. Op deze manier mist uw kind geen lessen. Mocht dit toch niet 

lukken geef het op tijd door bij de juf of meneer. 

 

Studiedag  

Woensdag 9 maart hebben wij op bs Antares een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 

Agenda Ouderraad Antares 

Dinsdag 22 februari 2022 

13.00 uur -14.15 uur 

Locatie : MFA  

We vergaderen in de MFA. Graag om 13.00 uur verzamelen bij de speelplaats. We willen jullie vragen tijdens het 

betreden van de MFA een mondkapje te dragen . De mondkapjes worden gratis uitgedeeld.   

1. Opening 

2. Notulen vorige ouderraad vergadering 25 januari 2022 

3. Corona update 

4. Wat is voor jou een ideale samenwerking tussen ouder / kind / school ( wijk) 

5. Museum in de buurt 

6. Communicatieplan/ PR en de website 

7. Kievitslaer Reinevaartstraat als woonkamer Kruidenbuurt 

8. Jeugd Educatie Fonds 

9. Rondvraag en afsluiting   

 

Letterfeest  
De kinderen van de groepen 3 hebben het letterfeest gevierd! 

Juf Krista kwam letterdiploma's uitreiken. Ook hebben we letterbingo en letterstoelendans gespeeld. Zelfs het eten 

had met letters te maken: we aten letterkoekjes en lettersoep! Het was een leuke feestdag! 

 

 
 

28 februari tot en met 4 maart: Voorjaarsvakantie 

 


