Juf Loes neemt afscheid van De Sporckt
Beste ouders,
Onverwachts is er iets anders op mijn pad gekomen. Na ruim 11 jaar ga ik basisschool
De Sporckt verlaten. Ik heb een nieuwe uitdaging aangeboden gekregen in mijn woonplaats en start na de zomervakantie op deze school.
Al die jaren heb ik met heel veel plezier en liefde lesgegeven en gewerkt op De Sporckt.
Bedankt voor de fijne contacten. Ik zal daarom iedereen en vooral de kinderen enorm
gaan missen.
Heel veel liefs, Juf Loes

Badjesdag
Zoals al eerder in de mail aangegeven is het morgen badjesdag voor alle leerlingen!

Thuis informatieboeken (voor laten) lezen
Vooral voor leerlingen in groep 3, 4 en 5 is het van groot belang voor hun leesontwikkeling dat er ook tijdens de zomervakantie dagelijks 10 tot 15 minuten gelezen wordt.
Dagelijks voorlezen helpt kinderen in hun lees- en woordenschatontwikkeling.
Tot 1 september kunnen alle leerlingen gratis gebruik maken van de website
www.dconline.nl. De documentatieboeken die we op school hebben, zijn vanaf deze site
ook thuis te lezen. Voor leerlingen die een boek wel interessant vinden, maar nog niet zo
goed kunnen lezen, is er de mogelijkheid om via een button de tekst voor te laten lezen.
De boeken van “De Kijkdoos” zijn geschikt voor de leeftijd 4 t/m 8 jaar. “Mini Informatie”
is voor de leerlingen van 7 t/m 9 jaar. Voor de oudere leerlingen is er “Junior Informatie”
en “Informatie”.
Neem de tijd om met uw kind een kijkje op deze
website te nemen en profiteer van het kleurrijke
aanbod. In totaal zijn er meer dan 200 informatieve boeken beschikbaar.

Foto’s van de sportdagen
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GROEPEN 3-8 SPORTDAG 2018
Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/ycc5h6eX9fJ7
Of bekijk het album als fotoboek: https://www.myalbum.com/shop/photobook/
ycc5h6eX9fJ7
GROEPEN 1-2 SPORTDAG 2018
Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/ukH7YSr7YTdh
Of bekijk het album als fotoboek: https://www.myalbum.com/shop/photobook/
ukH7YSr7YTdh

Schoolfotograaf 2018-2019
Komend schooljaar gaat Dina-portretfoto.nl net als vorig jaar de schoolfoto’s verzorgen. Dit is gepland op 4, 5 en 6
september. In de Sporcktinfo van het nieuwe schooljaar maken we de indeling bekend. Vanzelf sprekend is er ook
weer gelegenheid voor broertje-zusje foto’s.

Vormselvoorbereiding
De informatieavond voor leerlingen die na de zomer in groep 8 zitten is op vrijdag 7 september om 19.00 u in de ontmoetingsruimte van de kerk, Groenlostraat 1. De vormsellessen zijn op 7 vrijdagavonden, van 19.00 uur tot 20.30 u.
Deken Miltenburg komt het Vormsel toedienen op zaterdag 24 november om 19.00.
Opgave kan via secretariaat@emmausparochie.nl of op de informatieavond van 7 september. Van harte welkom!
Team Vormselvoorbereiding Emmausparochie

Gevonden voorwerpen
Vrijdag 6 juli, tussen 11.30 uur en 12.30 uur worden in de aula weer de gevonden voorwerpen uitgestald. Wat overblijft word verwijderd.

Het team van De Sporckt wenst u alvast een fijne vakantie!

Agenda
Vergadering OR
Dinsdag 4 september om 20.00 uur in de aula.

Vergadering MR
Woensdag 27 juni om 19.30 uur, in de koffiekamer op de eerste verdieping.

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 15 augustus.

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:
3 juli
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