
 

Wat is er te doen in de ouderkamer? 

31 maart: Groepsinstructie groepen 3  

7 april: Met de directeur aan tafel en informatie door Pim Roijakkers coördinator klussendienst in de wijk 

Aankomende vrijdag zwemkleding meenemen. 

Hallo allemaal, op vrijdag 1 april hebben we een speciale rekenles op de planning staan.  

Wij gaan ons verdiepen in inhoudsmaten. Dit doen met behulp van water. Het is dan ook de bedoeling dat alle 

leerlingen dan zwemkleding en een handdoek meenemen. Geeft u dit mee aan uw kind? Graag in een plastic tasje. 

Er zullen 2 zwembaden worden geplaatst op de speelplaats. 1 op de boven speelplaats (dak van de school) en 1 op 

de speelplaats van de onderbouw, alvast bedankt. Ingangsdatum: vrijdag 1 april 

 

Verjaardagen 

Wo 30 maart Ebru (11 jaar) - groep 6 

Do 31 maart Sofia (10 jaar) - groep Taalschool 

Vr 1 april Mebrhit (11 jaar) - groep Taalschool 

Za 2 april Daniella (9 jaar) - groep 5 

Zo 3 april Esmeralda (5 jaar) - groep 1-2B 

Ma 4 april Erva (7 jaar) - groep 2-3B 

Wo 6 april Tugra (12 jaar) - groep 7 

Do 7 april Juf Gwenda (45 jaar) 

Di 12 april Lin (5 jaar) - groep 1-2A Merhawi (11 jaar) - groep Taalschool Kapital 10 jaar) - groep Taalschool 

 

Wist u dat? 
Wellicht heeft u wat veranderingen gezien aan ons gebouw? Heeft u onze mooie poster gezien? Wij zijn druk bezig 

om zichtbaar te worden in onze wijk. We werken momenteel aan een nieuwe website en er komt ook nog een 

prachtig filmpje van bs Antares 

 

Bericht van: Schoolmaatschappelijk werkers (SMW) 
Hallo ouders/verzorgers, 
Als Schoolmaatschappelijk Werker zijn wij werkzaam op basisschool Antares. Sinds de Corona en de maatregelen zijn 

wij helaas beperkt aanwezig geweest op school. Wel willen we bij jullie aangeven dat jullie bij vragen, adviezen of 

informatie telefonisch of per email contact met ons kunnen opnemen.  

U kunt bij ons terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt 

over hoe het met uw kind gaat op school en/of thuis.  

Hierbij kunt u denken aan:  

- Het vertonen van moeilijk gedrag door uw kind (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet luisteren); 

- Uw kind pest of wordt gepest; 

- Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg teruggetrokken; 

- Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval; 

 

 
• 3 april: Start Ramadan 

• 5 april: Schoolreis groep 1 2 3 en 4  

• 15 april: Goede vrijdag leerlingen naar school. 

• 17 april: 1e Paasdag  

• 18 april: 2e Paasdag alle leerlingen vrij 



- U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen. 

Eline is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  

Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-12506950 of per email: e.luhrman@toegangtilburg.nl  

Anouk is werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.  

Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-86830205 of per email: a.vanostaijen@toegangtilburg.nl  
 

Xpect lente feest 

 
Donderdag 24 maart werden alle kinderen van alle scholen van Xpect uitgedaagd om deel te nemen aan een 

escaperoom. Via filmpjes van een echte piraat gingen we gedurende de dag aan de slag met opdrachten. We 

moesten vaak codes kraken en op zoek. In de ochtend hadden we ontdekt dat er iets in de zandbak kon liggen. En ja 

in de zandbak vonden we een fles.... met een code... Later maakten we een telefoonnummer en luisterden we de 

voicemail af, bouwden we prullenbakken voor afval en speurden we naar een schat waarin zaadjes zaten.  

Samen ruimden we rommel op buiten op het plein... en we hopen natuurlijk dat alle grote broers, zussen, papa's en 

mama's dat ook gaan doen. 

 

Schoolreis 

Beste leerlingen, het is bijna zo ver! 

Op dinsdag 5 april gaan de groepen 1 t/m 4 en op dinsdag 17 mei gaan de groepen 5 t/m 7 en de Taalschool op 

schoolreis. Joepie! De groepen 1-2-3-4 gaan 5 april naar de Vossenberg. 

De groepen 5-6-7 en de Taalschool gaan 17 mei naar de Efteling. 

Let op! De datum van het schoolreisje van groep 5 t/m 7 en de taalschool is dus verschoven naar 17 mei. Het 

schoolreisje voor groep 1 t/m 4 blijft gewoon op 5 april zoals in de kalender staat.  

Jullie krijgen nog een brief mee met meer informatie over het schoolreisje.  

Ouders die schoolreis nog willen betalen krijgen deze week een brief met het overzicht. 

We gaan met zijn allen met de bus er naar toe. Wij hebben er al zin in! Jullie ook? 

Hopen jullie mee op mooi weer? Groetjes van alle juffen en meneren. 

  

De Lente is begonnen! 

 

 

  

 


