Groepssamenstelling schooljaar 2018-2019
We willen u alvast informeren over het feit dat we de groepen 4, 5 en 6 gaan husselen. Voor de groepen 4 en 6 gebeurt dat vanuit het nieuwe beleid, waarin we vastgelegd hebben dat we om de twee jaar willen wisselen van samenstelling. De groepen 5 gaan we husselen vanwege de sociale- en pedagogische behoeften van de
kinderen in deze jaargroep, waarmee we leerlingen nieuwe kansen willen bieden.
Voor groep 2 hebben we afgesproken dit jaar niet te husselen, omdat die pas vanaf
de start van dit schooljaar in een nieuwe samenstelling zitten. Deze 2 groepen gaan
dus in dezelfde samenstelling door naar groep 3.

Vakantieplanning schooljaar 2018-2019
Bij het plannen van de vakanties wordt het voorstel van het Brabants overleg gevolgd. In de regio Tilburg wordt bij het vaststellen van de meivakantie rekening gehouden met de wens van het voortgezet onderwijs dat er een bepaald aantal lesdagen zit tussen de meivakantie en de start van de landelijke examens.
eerste schooldag: 20 augustus
studiedag Xpect Primair: 5 oktober
herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober
kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari
voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart
goede vrijdag: 19 april
meivakantie: 22 april t/m 3 mei
hemelvaart: 30 t/m 31 mei
pinksteren: 10 juni
zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus
De losse studiedagen voor schooljaar 2018-2019 zijn nog niet gepland, deze krijgt u
op een later tijdstip.

Vieringen
Dit schooljaar zijn we gestopt met het organiseren van vieringen. Van een aantal
ouders krijgen we daar vragen over. Met name ouders met kinderen in de groepen
1 en 2, deze geven aan de vieringen te missen. We zijn er tijdelijk mee gestopt om
opnieuw te bekijken wat passend is. Op dit moment zijn wij met een aantal collega's
bezig om na te denken hoe we vieringen in de toekomst vorm gaan geven.
We willen de vieringen op een nieuwe manier vormgeven, zodat deze binnen de visie van De Sporckt passen. Daar gaan we komend schooljaar verder mee aan de
slag.
Wanneer u ideeën heeft over een mogelijke opzet dan horen we dat graag van
u. We houden u op de hoogte van de vorderingen. Vragen of opmerkingen kunt u
sturen naar: loes.temmink@xpectprimair.nl
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Afwezigheid meneer Alex
U heeft het misschien al wel gemerkt, dat meneer Alex de afgelopen weken afwezig
was. Net als vorig jaar heeft hij gezondheidsproblemen. We wensen hem veel beterschap toe!

Koningsspelen worden zonnig!!!
Denkt u er aan uw kind goed in te smeren ‘s ochtends voor de start van de Koningsspelen.
We zijn de hele ochtends buiten.
Geeft u de kinderen ook fruit mee!

Naschoolse sport: Freerunning!
Freerunning is een spectaculaire sport voor jongens en meisjes
waarbij je zo snel mogelijk over obstakels beweegt. Springen, klimmen, balanceren, zwaaien, hangen en uiteenlopende tricks staan
bij Freerunning centraal. Hierdoor ontwikkel je het ultieme gevoel
van vrijheid, lichaamscontrole en kracht. Spreekt dit jou aan en
wil jij dit leren? Kom lekker meedoen met Meneer Robin!
Voor wie:

Groepen 3 t/m 8 van De Sporckt!

Wanneer:
Tijd:

7, 14 en 28 mei
14:45 uur -15:30 uur

Waar:

Gymzaal Meerssenstraat, de gymzaal naast school.

Schrijf je in op het formulier bij het klaslokaal!
Sportdagen groepen 1 en 2 en groepen 3 tot en met 8
Op vrijdag 8 juni zal de sportdag voor de groepen 3 tot en met 8 weer plaatsvinden bij de kunstgrasvelden van
‘t Zand aan de Bijsterveldenlaan. Voor de groepen 1 en 2 is dit op vrijdag 15 juni op het grasveld voor de school. We
zijn ook dan weer opzoek naar enthousiaste ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, oudere broers, zussen, buurjongens,
buurmeisjes om mee te helpen deze sportdagen tot een succes te brengen. Iedereen die mee wil helpen moet ouder
dan 16 jaar zijn. Zet u de datum in uw agenda en schrijft u zich na de meivakantie in!?

Structureel meepraten over het beleid op onze school? Dat kan!
Wilt u graag meedenken over het reilen en zeilen van De Sporckt? En u verdiepen in bijvoorbeeld het pedagogisch
beleid, de visie of de financiën van de school? Dan is lid worden van de Medezeggenschaps-raad (MR) van De Sporckt
misschien wel iets voor u.
Voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 zijn wij op zoek naar meerdere nieuwe leden voor de MR. Voor drie leden loopt
de termijn af en van een van de leden verlaat het kind de basisschool. Om deze plaatsen op te vullen, worden er MRverkiezingen gehouden. Geïnteresseerden kunnen zich tot 21 mei kandidaat stellen door een mail te sturen naar het
secretariaat van de MR: mrsporckt@gmail.com
Wat doet de MR? De MR bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten, die gemiddeld één keer per maand vergaderen
over allerlei zaken die de school betreffen. De taak van de MR is namelijk het beleid van de school positief kritisch te
volgen. Wij mogen daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en
gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Verder moet de MR zorgen voor een sfeer van openheid
en onderling overleg in de school. Onderwerpen die dit schooljaar in de MR zijn besproken (naast vaste onderwerpen
zoals jaarplan en financiën) zijn de onderwijskundige visie en het stappenplan grensoverschrijdend gedrag.
Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van de MR maar wilt u meer informatie? Kijkt u dan bij de MR-info op de
website van De Sporckt onder de tab Ouders. Uiteraard kunt u ook een van de zittende MR-leden aanspreken (zie de
foto op de website). Maar u kunt ook contact opnemen met de leden via de mail: mrsporckt@gmail.com

Agenda
Vergadering OR
Dinsdag 17 april om 20.00 uur in de aula van het rode gebouw.

Vergadering MR
Woensdag 23 mei om 19.30 uur, in de koffiekamer op de eerste verdieping van het rode gebouw.

Eerst volgende vakantie of vrije dag(en)
De eerstvolgende vakantie is de meivakantie van 23 april t/m 4 mei.
De eerstvolgende vrije dagen zijn 10 en 11 mei i.v.m. Hemelvaart.

Verschijningsdatum van de Sporcktinfo
De eerstvolgende Sporcktinfo is op woensdag 16 mei.

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:
8 en 15 mei
12, 19 en 26 juni
3 juli
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