Aankondiging indeling en bezetting groepen 2018-2019
We willen u alvast op de hoogte brengen van het feit dat we aanstaande maandag 18 juni
al onze leerlingen informeren bij wie ze volgend schooljaar in de klas komen. Voor een aantal groepen geldt, dat ook de nieuwe groepssamenstelling met hen gedeeld wordt.
U krijgt maandag rond het middaguur een email waarin de informatie van de groep van uw
kind staat, zodat u op de hoogte bent, voordat de school uitgaat. De informatie gaat niet
op papier mee naar huis.
Op donderdag 21 juni gaan alle leerlingen het laatste uurtje van de middag oefenen in hun
nieuwe groep bij hun nieuwe leerkracht.
Mocht u vragen hebben over de groepsindeling, bespreek dit dan met de leerkracht van uw
kind.

Verkeerssituatie
De verkeersactiegroep van De Sporckt, de Bibit en De Teddybeer hebben het doel om de
verkeerssituatie zo veilig mogelijk te maken voor onze kinderen. In de laatste bijeenkomst
is afgesproken om pilonnen te plaatsen op de stoep aan de graskant van de Meerssenstraat. Je mag hier namelijk niet parkeren. Door te parkeren, in- en uit te stappen, wordt
de situatie voor kinderen onoverzichtelijk. Als deze pilonnen werken gaat de gemeente hopelijk over tot het plaatsen van paaltjes aan die kant van de weg. We hebben dit jaar namelijk al een aantal malen een bijna-ongeluk meegemaakt. Een echt ongeluk willen we natuurlijk geen van allen echt meemaken!
De gemeente heeft een aantal nieuwe
boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) aangenomen en is bezig met een
inhaalslag met betrekking tot de handhaving van de verkeersregels rondom scholen. Afgelopen weken is er bij ons dan ook
regelmatig gecontroleerd door boa’s. Er
zijn verscheidene bekeuringen uitgedeeld.

Om de geldende verkeersregels nog eens duidelijk op een rijtje te zetten volgt hier een
overzicht:
Deze borden staan rechts van de weg en geeft aan dat dit een éénrichtingsstraat is. Je mag de straat van deze kant inrijden. Voor fietsers geldt deze
éénrichting niet. Zij mogen van beide kanten de straat inrijden.

Dit bord staat rechts van de weg en geeft een parkeerverbod aan. Je mag
aan de rechterkant van de weg niet parkeren.
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Dit bord staat iets verder weg rechts van de weg en geeft aan dat je op een
zogeheten kiss&ride (zoen en zoef) strook rijdt. Stoppen mag alleen om iemand te laten uitstappen om zo een leerling te kunnen halen en brengen.

Dit bord staat links van de weg en betekent een stopverbod. Aan de linkerkant van de weg mag je niet stoppen, parkeren of zoenen en zoeven.

Sportdag groepen 1 – 2
Op vrijdag 15 juni vindt de sportdag voor de groepen 1-2 plaats op het grasveld aan de Meerssenstraat. Mocht het grasveld erg nat zijn, dan wijken we uit naar de speelplaats. Mocht het op deze dag regenen, dan is er een binnenprogramma. Als de sportdag buiten plaatsvindt bent u van harte welkom om uw kind aan te moedigen.
De schooltijden zijn als op een normale vrijdag (8.30 – 12.00 uur). Na een gezamenlijke warming-up, sporten we van
9.00 tot 10.00 uur. Om 10.00 uur gaan we in de klassen fruit eten. Na de fruitpauze gaan we van 10.30 tot 11.30 uur
verder met de sportdag.
Tip: Geef Uw kind stevige schoenen aan, die géén gladde zolen hebben. En bij zonnig weer smeer uw kind thuis vast in.
De Sportdagcommissie

Schoolreis 2018-2019
In week 39 van 24 september t/m 27 september 2018 gaan we met de hele school op schoolreis!
Om aan te sluiten bij alle leeftijdscategorieën hebben we besloten in subgroepen op schoolreis te gaan:
Op maandag 24 september gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis met auto's, naar Joepie, Breda,
Op dinsdag 25 september gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis met de bus naar Dippie Doe (nu groepen 2 en 3).
Op woensdag 26 september gaan de groepen 7 met auto's op schoolreis en de groepen 8 op de fiets naar de Efteling
(nu groepen 6 en 7).
Op donderdag 27 september gaan de groepen 5 en 6 met de bus naar Toverland (nu groep 4 en 5)
We hebben gekozen voor 2 bestemmingen die verder weg zijn. Hier zijn bussen voor ingehuurd. De andere 2 bestemmingen hebben we in de omgeving van Tilburg gezocht. Daarvoor zijn we op zoek naar ouders die de kinderen willen
halen en/of brengen. Het gaat dus alleen om vervoer. Voor alle groepen geldt namelijk dat alleen de leerkrachten en
klassenouders mee mogen. Alleen voor de groepen 5 en 6 zijn extra begeleiders nodig.
Voor de groepen 1 en 2 zijn we op maandag 24 september op zoek naar ouders die de kinderen willen brengen en halen. Dit geldt ook voor de groepen 7 op woensdag 26 september. Bij de desbetreffende groepen hangen de inschrijflijsten voor vervoer. We beseffen dat deze hulpvraag vroeg is, maar zonder uw hulp kan de schoolreis voor de desbetreffende groepen niet doorgaan.
De lijsten hangen bij de klok in de aula. Vanaf 14 juni kunt u zich inschrijven.
Wij hebben er al zin in!
De schoolreiscommissie

De slotact
Op de laatste schooldag sluiten de leerkrachten het
schooljaar spetterend af met een dansvoorstelling! De
voorbereidingen zijn in volle gang. Deze slotact is alleen bedoeld voor de kinderen.

Sportdag groep 3 t/m 8
Vrijdag 8 juni hebben alle kinderen uit groep 3 t/m 8
lekker gesport op drie velden van sportclub 't Zand.
Iedereen was deze ochtend enthousiast bezig met diverse activiteiten zoals voetbal, gooibal, hockey, teamsprint, frisbeespel en voorwerpenroof.
Wat fijn dat er zoveel ouders waren om te helpen bij de
spelonderdelen.
Al deze hulpouders vriendelijk bedankt voor de inzet!
Zonder uw hulp lukt het ons niet om zo'n dag te organiseren.

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!!
Het komende schooljaar begint het laatste jaar voor een aantal leden van de ouderraad. Omdat het handig is dat je
eerst een jaar meeloopt voordat je volledig meedraait, zijn wij nu al op zoek naar nieuwe leden.
De ouderraad bestaat op dit moment uit 15 leden. Wij ondersteunen de school bij alle
niet lesgebonden activiteiten onder schooltijd. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten en
versieringen die wij samen met de leerkrachten verzorgen rondom de Sinterklaas,
Kerst, Carnaval, Pasen etc. Daarnaast zorgen wij voor de organisatie rondom alle buitenschoolse schoolsportactiviteiten. Lijkt het je leuk om dichter bij de school te staan
en om lid te worden van de ouderraad of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Dina Furrer (info@dinafoto.nl / 0621394767).
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Inschrijven voor CZ Tilburg Ten Miles? Zie flyer in bijlage A.
Deze flyer is ook op te halen bij de administratie.

Agenda
Vergadering OR
Dinsdag 26 juni om 20.00 uur in de aula van het rode gebouw.

Vergadering MR
Woensdag 27 juni 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 zomervakantie van maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus.

Verschijningsdatum van de Sporcktinfo
De eerstvolgende Sporcktinfo is op woensdag 27 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:
19 en 26 juni
3 juli
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