Formatie schooljaar 2018-2019
Op dit moment zijn we druk bezig met het in orde maken van de formatie voor volgend
schooljaar. We willen alvast onderstaande informatie met u delen zodat u op de hoogte bent
van het aantal te formeren groepen.
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Leerrijk

We starten komend schooljaar met 20 groepen én Leerrijk. De definitieve formatie met daarbij de leerkrachten en het overzicht van de leerlingen in de groepen ontvangt u in de week 25
op maandag 18 juni. In die week is dan ook de jaarlijkse oefenmiddag, op donderdag 21 juni,
dan oefenen de kinderen ’s middags in de nieuwe samenstelling met hun nieuwe leerkracht.
De kinderen van groep 8 gaan die middag dan ook oefenen op het voortgezet onderwijs.

Studiedagen en vakantierooster
Hierbij ontvangt u de planning van de studiemiddagen en -dagen voor komend schooljaar. In
de Sporcktinfo nummer 16 heeft u al een overzicht van de vakanties ontvangen. Hieronder
vindt u een totaaloverzicht van de studiedagen en het vakantierooster. Op onderstaande
(mid)dagen zijn de kinderen vrij. Een studiedag is een gehele dag, op een studiemiddag zijn
de kinderen om 12 uur vrij.
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Vakanties & vrije dagen

Studiedagen & -middagen

Eerste schooldag: 20 augustus 2018

17 september 2018: studiemiddag

Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018

5 oktober 2018: studiedag

Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019

5 november 2018: studiedag

Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019

6 december 2018: studiedag

Goede vrijdag: 19 april 2019

29 januari 2019: studiedag

Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019

7 februari 2019: studiemiddag

Hemelvaart: 30 t/m 31 mei 2019

3 april 2019: studiemiddag

Pinksteren: 10 juni 2019

15 mei 2019: studiedag

Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019

21 juni 2019: studiedag

Intekenlijsten driehoeksgesprekken
In de week van 4 t/m 8 juni hangen er weer lijsten om intekenen voor de driehoeksgesprekken.
De driehoeksgesprekken zullen vinden plaats van dinsdag 19 juni tot en met donderdag 28 juni.
Indien u niet zelf intekent zal de leerkracht de afspraak inplannen.

Resultaten eindtoets en monitor sociale veiligheid
We hebben met de eindtoets in groep 8 onder onze ondergrens gescoord. We zijn bezig om het geheel in kaart
te brengen en een plan van aanpak te maken. Dit wordt gedeeld met de MR.
De leerlingen hebben vorige week allemaal hun persoonlijke uitslag ontvangen.
In april 2018 hebben alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 de vragenlijsten m.b.t. sociale veiligheid ingevuld. Alle
leerlingen hebben meegedaan; in totaal 183 leerlingen hebben hun mening gegeven.

Op het onderdelen “welbevinden”, “veiligheidsbeleving” en “treedt de leerkracht op” scoren deze groepen gemiddeld in de “veiligste 20%” van de normgroep.
Op de onderdelen “ondervindt agressie”, “angst voor agressie” en “klas ziet problemen” wordt “net zo veilig” als
de normgroep gescoord.

Ontruimingsoefening
Op donderdag 4 mei vond een ontruimingsoefening plaats. We oefenen zo’n ontruiming twee keer per jaar.
We doen dat aan het begin van het schooljaar, wanneer de meeste kinderen in een nieuw lokaal zitten. Er
wordt van te voren besproken dat het ontruimingssignaal gaat en wat er van kinderen verwacht wordt (o.a.
rustig blijven, via de juiste route naar buiten gaan, op het veld verzamelen).
De tweede ontruiming wordt niet aangekondigd en vindt voor leerlingen en leerkrachten op een willekeurig moment plaats. Deze oefening is vaak wat spannender omdat ze overvallen worden door het ontruimingssignaal.
Het is goed om te zien dat leerlingen ook tijdens een spontane oefening weten wat te doen. Iedereen was snel
buiten op het veld en de ontruiming was zeer geslaagd!

Gevonden voorwerpen
Vrijdag 1 juni liggen de gevonden voorwerpen in de
aula van rood. Van 11.30 uur t/m 12.15 uur kunt u
kijken of er nog spullen van uw zoon/dochter bij liggen.

Naschoolse sport: kid’s yoga
Bij kid’s yoga gaat het om het plezier en niet om de
techniek en prestatie. Iedereen mag zichzelf zijn. Belangrijk is dat de kinderen zich er goed bij voelen en
plezier beleven aan zichzelf en anderen. Spelenderwijs
ben je hier lekker mee bezig. De lessen worden verzorgd door Mihaela. Meneer Robin is hierbij aanwezig
en doet zelf gezellig mee.
Voor wie: Groepen 5 t/m 8 van de Sporckt!
Wanneer: 4, 11 en 18 juni
Tijd: 14.45-15.45 uur
Waar: Gymzaal Meerssenstraat, de gymzaal naast
school.

Sportdag groep 3 t/m 8
Vrijdag 8 juni is het dan zover: de sportdag voor groep 3 t/m 8, ook
dit jaar op de terreinen van ’t Zand in de Reeshof.
(Bijsterveldenlaan)
De kinderen worden om 8.30 uur op het eigen speelveld verwacht:
Groep 3 en 4 op veld 1 (na ingang rechts) , groep 5 en 6 op veld 2
(na ingang links), groep 7 en 8 op veld 3 (na ingang links).
Tassen kunnen worden weggezet aan de rand van het speelveld bij
het bord met het groepsnummer.
Het wordt een sportieve ochtend, dus makkelijke kleding en stevige
dichte schoenen aan.
Afhankelijk van het weer graag insmeren met zonnebrand of regenkleding in de tas.
Denkt u aan fruit en extra drinken?
Hulpouders hebben deze week een informatie boekje gekregen van de groepsleerkrachten.
Natuurlijk zijn ouders, oma’s en opa’s van harte welkom om te komen kijken en de kinderen aan te moedigen.
Om 12.00 uur is de dag afgelopen, kinderen kunnen opgehaald worden bij hun eigen speelveld.
Voor kinderen die naar de BSO gaan, wordt verwacht dat ouders/verzorgers dit zelf doorgeven.

AGENDA
Vergadering OR

Dinsdag 26 juni 20.00 uur, in de aula van het rode gebouw.

Vergadering MR

Woensdag 27 juni 19.30 uur, koffiekamer op de eerste verdieping van het rode gebouw.

Eerstvolgende vakantie of vrije dag(en)

De eerstvolgende vakantie is de zomervakantie vanaf maandag 9 juli.

Verschijningsdatum van de volgende Sporcktinfo
De eerstvolgende Sporcktinfo is op woensdag 13 juni.

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:
12, 19 en 26 juni
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