Splitsing groepen 1 en 2
Allereerst willen wij de ouders bedanken die de moeite hebben genomen om de enquête
in te vullen.
Hieruit blijkt dat 96% van de ouders positief is over de splitsing, 2% is minder positief en
2% had geen mening.
Met name de rust en de stabiliteit wordt als prettig ervaren.
We vinden het fijn dat er verschillende ouders zijn die willen brainstormen over de ontwikkeling in de groepen 1 en 2. We organiseren daarvoor een bijeenkomst en deze is op 6
juni van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur in de aula. U kunt zich hiervoor inschrijven bij de
leerkracht van uw kind tot en met 30 mei.
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 1 en 2

Herhaalde oproep: meld je aan voor de MR!
Omdat we nog geen reactie hebben ontvangen, willen we u nogmaals vragen om na te
denken of u zich aan wilt melden voor de MR
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 MR-verkiezingen 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.
Meer informatie? 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

Bijgaand de link voor de foto’s van Pasen en de Koningsspelen.
Pasen: https://myalbum.com/album/cIO6BvbeBH29
Koningsspelen: https://myalbum.com/album/ovf8JLkg4u8D
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Verkeersexamen groepen 7
Wij wensen de kinderen van de groepen 7 veel succes met het
verkeersexamen morgen en bedanken alle ouders en anderen
die bij dit examen willen helpen.

Hulp gezocht voor de sportdagen van groepen 1 en 2 en de groepen 3 tot en met 8
We nog steeds opzoek naar enthousiaste ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, oudere broers, zussen, buurjongens, en
buurmeisjes, ouder dan 16 jaar, om mee te helpen met de sportdagen!
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. Inschrijven kan bij de klas van uw kind.
Voor de groepen 1 en 2 is dit op vrijdag 15 juni op het grasveld voor de school. Inschrijven kan bij de klas van uw kind.

In Bijlage A vindt u een noodoproep van de AvondVierDaagse.

School Maatschappelijk Werk
Vanwege trainingen en vakantie, vervalt het spreekuur van het School Maatschappelijk Werk op de volgende dagen:
22 mei, 29 mei en 5 juni. Indien u graag contact wil met het SMW, kan buiten deze data een afspraak worden gepland.
U kan een mail sturen naar j.vanraak@imwtilburg.nl Joeske zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Agenda
Vergadering OR
Dinsdag 22 mei 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 vrije dag is 21 mei i.v.m. 2de Pinksterdag.

Verschijningsdatum van de Sporcktinfo
De eerstvolgende Sporcktinfo is op woensdag 30 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:
12, 19 en 26 juni
3 juli
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