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EEN NIEUW SCHOOLJAAR
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere
betrokkenen van De Sporckt,
Een nieuw schooljaar staat op het punt om te beginnen. Een
schooljaar met een flink aantal wijzigingen. We verwelkomen een
paar nieuwe gezichten (Arnee, Christel, Joris en Linda), daarnaast
hebben we ook afscheid genomen van een aantal collega’s. Tevens
ook voor mij de start als directeur van deze mooie school.
Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben Jos Montulet geboren in
Eindhoven en alweer 13 jaar wonend in Tilburg. Op dit moment
woon ik samen met mijn vriendin Anouk in het centrum van Tilburg. Samen hebben we een dochter (Juul) van 1 jaar. In 2008
ben ik bij Xpect Primair gestart als leerkracht. In de afgelopen tien
jaar heb ik diverse functies vervuld bij onze stichting. In 2012 ben
ik gestart met de masterstudie onderwijswetenschappen aan de
Universiteit van Utrecht. Daarnaast heb ik het potentialtraject van
Xpect Primair gevolgd op het gebied van leiderschap om diverse
vaardigheden te ontwikkelen. Nu is het moment daar dat ik start
als directeur.
Een nieuwe start geeft je gelijk de mogelijkheid fris te beginnen.
Vernieuwingen in personeelsopzicht maar ook op het gebied van
meubilair in diverse kamers. Zo ook een nieuwe en frisse uitstraling voor de vertrouwde SPORCKTinfo.
Dit schooljaar staat in het teken van vele veranderingen. We willen
u graag bij de verdere vormgeving van ons onderwijs betrekken.
Dat doen wij onder de noemer Educatief Partnerschap. We gaan
diverse contactmomenten organiseren. U mag een kijkje nemen in
de klas bij de leerkracht van uw kind m.b.t de Kanjertraining.
Daarnaast willen we ook graag met u optrekken in het kader van
onze nieuwe visie. Kortom, we gaan elkaar dit schooljaar nadrukkelijker ontmoeten.
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Op maandag 20 augustus begint het voor mij officieel, mijn eerste
dag als directeur. Ik zou het erg leuk vinden om handen te schudden van zoveel mogelijk ouders. Ik heb er veel zin in en zie er
enorm naar uit om te beginnen!
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Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (facebook.com/
BSSporckt) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en foto’s.

EVEN VOORSTELLEN: JORIS

EVEN VOORSTELLEN: LINDA

Mijn naam is Joris Swaanen, 23 jaar en woonachtig
in het mooie Oirschot. Vanaf dit schooljaar kom ik
op de Sporckt de lessen bewegingsonderwijs verzorgen op maandag. Na lang geleden de HAVO te
hebben afgerond op het Heerbeeck College in Best,
ben ik gelijk doorgestroomd naar de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Na vijf jaar Sporthogeschool heb ik uiteindelijk mijn diploma behaald voor
docent lichamelijke opvoeding. Nu, twee jaar later,
ben ik gelukkig al wat ervaring rijker.

Graag wil ik mezelf even voorstellen.

In Tilburg zagen ze graag dat ik meer
uur kwam werken en vandaar dat ik
vanaf dit schooljaar op maandag
werkzaam ben op de Sporckt. Verder
ben ik op dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam op de Vijf Hoeven en
op vrijdagochtend op de Bloemaert.

Ik ben Linda Devenijns (28 jaar) en een nieuwe juf op deze school. In de afgelopen jaren
heb ik als invalster op vele basisscholen gewerkt. Daarnaast geef ik al twee jaar les op
internationale schakelklassen. Komend schooljaar sta ik fulltime in groep 3. Ik houd enorm
van lezen, schrijven, haken en kletsen met
vriendinnen. Daarnaast ben ik sinds kort veel
aan het wandelen.
Ik kijk uit naar een gezellig en leerzaam jaar!

Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop snel met
iedereen kennis te kunnen maken.

EVEN VOORSTELLEN: ARNEE

OP DE KALENDER
20 augustus: eerste schooldag
29 augustus: er verschijnt een
nieuwe SPORCKTinfo (#2)
10 september: infoavond ouders voor alle groepen

SPREEKUUW SMW

Ik ben Arnee Segers. Op dit moment woon ik in Goirle samen met
mijn man Rody en twee kinderen, Max van 6 jaar en Niek van 4 jaar.
Samen gaan we vaak leuke dingen ondernemen. Als er nog tijd over
is lees ik graag een boek of ben ik in de tuin bezig.
De afgelopen tien jaar heb ik op Jenaplan basisschool Jeanne d'Arc
gewerkt. Hier heb ik met enthousiasme en plezier veel ervaring opgedaan.
Het komend schooljaar zal ik twee dagen werken,
één dag in groep 7 (An-Marie) en één dag in
groep 8 (Judith). Dit zal ik gaan combineren met
een lerarenbeurs voor de studie master EN
(Educational Needs) met als specialisatie gedrag.

SMW is de afkoring voor School
Maatschappelijk Werk (SMW).
Joeske van Raak houdt, altijd
onder voorbehoud, spreekuur in
de spreekkamer 2 beneden tegenover de lift, van 13.30 uur tot
14.30 uur op de volgende data:
Dinsdag 21 augustus 2018

OR & MR
De eerste vergadering van de
OR & MR is op:
Dinsdag 4 september 2018

EVEN VOORSTELLEN: CHRISTEL
Ik ben Christel Schellekens. Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik het
team van de Sporckt versterken. Afgelopen jaren was ik werkzaam in
Dongen op basisschool Sint Jan in groep 7. De ervaring die ik in deze
jaren heb opgedaan kan ik fulltime gaan inzetten in groep 8 komend
schooljaar.
Ik kijk erg uit naar de nieuwe uitdaging en kan
niet wachten om het schooljaar met de kinderen
te starten.

PORTFOLIOMAPPEN
Om komend schooljaar
weer fris en goed voorbereid te kunnen starten
hebben de leerkrachten
de portfoliomappen van
de kinderen nodig.
Nieuwe leerlingen krijgen
van ons een map als ze
op school starten.

Een driehoeksgesprek. Deze vinden drie keer per jaar plaats met kind, ouders én leerkracht.

GYMROOSTER
Hierbij het gymrooster voor komend schooljaar. Op maandag krijgen
de kinderen gymles van Joris Swaanen, hij is de vervanger van Robin.
Op dinsdag t/m donderdag krijgen de kinderen les van Evelien van
Ling.

Maandag:

4A, 4B, 4C, 5A en 5B

Dinsdag:

1A, 1B, de Teddybeer, 2A en 2B.

Woensdag:

8A, 8B, 8C, 7A en 7B

Donderdag:

3A, 3B, 3C, 6A, 6B en 6C

De groep die als eerste vermeld staat, start om 8.30 uur in de gymzaal. Vanaf 8.20 uur is het mogelijk om naar binnen te komen om je
om te kleden. De laatste groep gaat vanuit de gymzaal rechtstreeks
naar huis. Alle groepen m.u.v. de groepen 1, 2 en groep 8 hebben
gymles in het gymlokaal aan de Meerssenstraat.
De kinderen van de groepen 1 en 2 en de Teddybeer gymmen in de
speelzaal in het (rode) hoofdgebouw.
De kinderen van de groepen 8 gaan op de fiets naar de Bergeijkstraat.

De portfoliomap gaat
drie keer per jaar naar
huis, na het driehoeksgesprek. Het is fijn als
de map, na ongeveer
een week, weer terug is
op school. Op die manier
kan uw kind en de leerkracht van uw kind weer
verder met het vullen
van deze map.
Mocht het zijn dat u toevallig nog een map thuis
heeft liggen, geef de
map dan even mee met
uw kind terug naar
school.
Dit jaar gaan we verder
aan de slag met de doorontwikkeling van het
portfolio. Feedback van
ouders is van harte welkom. Ook betrekken we
de stem van de leerling
in dit proces.
Heeft u feedback over
het portfolio? U kunt
daarvoor terecht bij de
leerkracht van uw kind
of loop even binnen bij
Jos.

SCHOOLKALENDER

STUDIEDAGEN

Op dit moment zijn wij
bezig met de schoolkalender voor ouders. Deze
ontvangt u binnenkort
digitaal en is dan ook
gedurende het schooljaar te vinden op onze
website.

Studiedagen en vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019.

Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een
papieren kalender van
ons bij inschrijving.

Vakanties en vrije dagen

Studiedagen en –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: studiedag

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

4 juni 2019: studiemiddag

Op deze wijze bent u
altijd op de hoogte van
alle activiteiten, vrije
dagen en studiedagen
van onze school.

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

Hierbij ontvangt u de planning van de studiemiddagen en -dagen voor
komend schooljaar. In de Sporcktinfo nummer 18 heeft u al een overzicht van de vakanties ontvangen. Hieronder vindt u twee wijzigingen, deze zijn dikgedrukt. Handig om deze gelijk te noteren in uw
agenda.
Op onderstaande (mid)dagen zijn de kinderen vrij. Een studiedag is een
gehele dag, op een studiemiddag zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij.

21 juni 2019: studiedag

