Tilburg, 19 maart 2018
Beste ouders/verzorgers,
Op 13 april staat een stakingsdag gepland voor het primair onderwijs in
Brabant en Limburg. De scholen van Xpect Primair sluiten zich daar collectief bij aan. De eerdere stakingsdagen hebben opgeleverd dat er geld
beschikbaar komt om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Er is een
mooie eerste stap gezet, maar het is niet voldoende om de toekomst van
ons vak te garanderen.
Aan het salaris van de leraar is tot nu toe weinig gedaan. Er zijn grote
zorgen over het feit dat er steeds minder mensen kiezen voor het vak
van leraar. Het beroep is financieel niet aantrekkelijk waardoor veel mensen kiezen voor een baan in het bedrijfsleven. Het gevolg is dat er een
leerkrachtentekort ontstaat wat de werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt. U merkt dat als ouder al regelmatig bij de
ziektevervangingen. Er moet nu ook geïnvesteerd worden in het salaris
om het beroep weer aantrekkelijk te maken.
Op vrijdag 13 april zijn onze scholen daarom dicht. Iedere school geeft
op eigen wijze invulling aan de staking. Wij realiseren ons dat zo’n stakingsdag voor veel ouders ongemak oplevert omdat zij moeten werken.
Dat vinden wij vervelend, maar wij zien geen andere manier om vast te
houden aan het doel om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Kinderopvang de Teddybeer stelt zijn locatie die dag tegen betaling open voor
de kinderen waarvan de ouders geen opvang kunnen regelen. U kunt
hiervoor bellen naar: 013-5774988.
We hopen dat we met deze staking een stap verder zetten in het behalen
van ons doel en blijven strijden voor kwalitatief goed onderwijs.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met een hartelijke groet,
Huub van der Mijl
Directeur
Jaargang
2017-2018
21 maart 2018
Nummer 14

Paasviering 2018
Donderdag 29 maart vieren wij Pasen op school. De groepen 1-2-3 en de Teddybeer hebben een paasontbijt, ze nemen wel brood mee voor de lunch. De groepen 4 tot en met 8
gaan lunchen op school dus ze hoeven geen brood mee te nemen voor de lunch. De paascommissie zorgt voor een lekker ontbijt en lunch. De kinderen moeten zelf voor een bord
en beker (eventueel placem at) zorgen. Ook m ag er w eer een hardgek ook t ei
meegegeven worden. Alle groepen verzorgen daarnaast een viering in de aula.

Inschrijven avondvierdaagse 2018
De avondvierdaagse wordt gehouden van maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei. U heeft de mogelijkheid
om uw kind(eren) in te schrijven voor de avondvierdaagse op:
Op vrijdag 23 maart van 11:45 – 12:15 uur
Op dinsdag 27 maart van 14:15 – 14:45 uur
Op donderdag 5 april van 08:20 – 08:45 uur
Inschrijven kan in de aula van het rode gebouw. De kosten zijn € 4,- voor iedereen die na afloop een medaille wil
ontvangen. Graag gepast betalen. De inschrijfbrief, bijlage A, en het inschrijfformulier ontvangt uw kind vandaag.
Leest u deze brief goed door voordat u inschrijft. Dit jaar gaat het anders dan afgelopen jaren.

Herhaalde oproep: Hulp gezocht Koningsspelen vrijdag 20 april
Op vrijdag 20 april zullen de Koningsspelen weer plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 8.
De groepen 6, 7 en 8 houden de Koningsspelen dit jaar op een andere locatie.
We beginnen natuurlijk traditiegetrouw gezamenlijk met de Koningsspelendans.
Daarna starten de kinderen hun activiteit. We vragen ook dit jaar weer uw hulp. Zou u het leuk vinden om mee
te helpen bij de Koningsspelen dan kunt u dat aangeven bij de intekenlijst bij de klas. Geef daarbij aan bij welke groep u mee wilt helpen. Dit kan bij de groepen 1 t/m 5 of de groepen 6 t/m 8. Hopelijk tot bij de Koningsspelen!!

EHBO-Hulp gezocht: Koningsspelen vrijdag 20 april
Hallo allemaal, de meeste van jullie zullen mij wel kennen, maar voor degene die
niet weten wie ik ben: mijn naam is Yvonne Smits – Tuerlings (de mama van Julia
groep 2, Jeroen in groep 6 en Noa in groep 8 én Ivo, hij zit inmiddels al op het
vervolgonderwijs). ( Ben ook te volgen middels de Facebookpagina: Yvonne
Tuerlings EHBO in de praktijk
)
Net als vele ouders help ik natuurlijk graag op de vele Sporckt-evenementen. Ik
ben dan vaak aan mijn geel-blauwe pak te herkennen als EHBO-er. Als verpleegkundige én EHBO-instructeur ben ik van mening dat ik zo ook een steentje kan
bijdragen. Echter dit jaar, tijdens de Koningsspelen zal het er iets anders uit komen te zien dan voorgaande jaren. Op vrijdag 20 april 2018 zullen de Koningsspelen weer plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 8. Maar de groepen 6, 7 en 8 houden de Koningsspelen dit jaar op een andere locatie. En aangezien ik niet op meerdere locaties tegelijk kan zijn, ben ik dringend op zoek naar zo mogelijk nog 2
EHBO-ers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. Ik zal voor deze dag
zorgen voor een herkenbaar EHBO-shirt/-jasje + een gevulde EHBO-tas (die je
voor deze dag in bruikleen mag hebben en tevens ben je verzekerd door EHBOvereniging Tilburg- afd. Reeshof). Dus vaders, moeders, opa’s en /of oma’s met
een EHBO-diploma, geef je op! We rekenen op jullie
Daar zouden de Sporcktkinderen en hun ouders heel erg blij mee zijn! Stuur hiervoor een email-berichtje
naar de gymdocente: Evelien van Ling (evelien.vanling@xpectprimair.nl)

Feestelijke onthulling banieren "Kids maken de Blits"
Onder het mom van "Kids maken de Blits" heeft Rotary Tilburg Triborch op 24 november 2017
voorlichting gehouden in de groepen 6 met als thema "Water voor later". Naast deze voorlichting
hebben de leerlingen ook allemaal een banier ontworpen die aansloot bij het thema. Een van de
ontwerpen is door de leerlingen zelf gekozen als beste ontwerp en is ook daadwerkelijk geprint
(formaat 1 m bij 3 m). Dit ontwerp is van Marith Smeulders uit groep 6A.
In totaal hebben meer dan 60 scholen uit Tilburg en omgeving meegedaan aan "Kids maken de
Blits" en zijn er ook evenveel banieren geprint. Deze banieren worden op 22 maart feestelijk onthuld op de Heuvel in Tilburg.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze onthulling aanwezig te zijn. Om 15.45 uur wordt er
verzameld op het Pieter Vredeplein, waarna een feestelijke optocht richting de Heuvel trekt.
Daar zal de onthulling plaatsvinden.

Agenda
Vergadering OR
Dinsdag 28 maart om 20.00 uur in de aula van het rode gebouw.

Vergadering MR
Maandag 9 april om 19.30 uur, in de koffiekamer op de eerste verdieping van het rode gebouw.

Eerst volgende vakantie of vrijde dag(en)
De eerstvolgende vrije dag is vrijdag 30 maart i.v.m. Goede Vrijdag.

Verschijningsdatum van de Sporcktinfo
De eerstvolgende Sporcktinfo is op woensdag 4 april.

Spreekuur mevrouw Joeske van Raak School Maatschappelijk Werk (SMW)
Joeske van Raak houdt, altijd onder voorbehoud, spreekuur in de directiekamer van 13.30 uur tot 14.30
uur op de volgende data:
27 maart
10 april
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