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WE ZIJN WEER BEGONNEN!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere
betrokkenen van De Sporckt,

In de vorige Sporcktinfo schreef ik: ik zou het erg leuk vinden om
handen te schudden van zoveel mogelijk ouders. Nou, dat heb ik
geweten. Ik heb vele handen mogen schudden met ouders de afgelopen week. Veelal bekende gezichten, maar vooral nieuwe gezichten. Ik ben erg blij met dit warme onthaal. Dank daarvoor. Het
draagt zeker bij aan het gevoel dat ik op mijn plek ben hier op De
Sporckt. Inmiddels is de tweede schoolweek aangebroken. Door de
prettige start in de diverse groepen, waarbij de leerkrachten gebruik maken van de Kanjertraining, zie ik al een paar dagen een
hoop vrolijke leerlingen en leerkrachten door de gangen van de
school lopen.
Samen met het team ben ik de infoavond van 10 september aan
het voorbereiden. Sinds vorig jaar organiseren we deze jaarlijkse
infoavond anders dan dat u van ons gewend bent. Het gehele team
is aanwezig en is er een open inloop in de groepen 1 t/m 8 en
Leerrijk. De school is open van 18.00 uur tot 19.30 uur.
De kinderen krijgen een belangrijke rol op deze avond, ze leiden u
als ouder(s) rond door de klas/school. Hiermee willen we de betrokkenheid van ouders naar de school toe vergroten. Bij kinderen
ontstaat er zo meer eigenaarschap over wat ze dit jaar gaan leren
in de klas en op school. Deze werkwijze past bij één van de vijf
stelregels, namelijk Educatief Partnerschap. We willen actief in verbinding staan met ouders en zo trekken we samen op in onderwijs
en opvoeding. Achteraf ontvangt u de belangrijkste informatie over
dit schooljaar via de groepsleerkracht van uw kind. Natuurlijk ben
ik deze avond aanwezig en hoop dat u met vragen of opmerkingen
naar mij toe stapt. Ik ben erg benieuwd naar uw ervaring.
Komende week ben ik twee dagen (5 en 6 september) afwezig in
verband met een studietweedaagse voor directieleden van Xpect
Primair. Mochten er dringende zaken zijn dan kunt u mij e-mailen
of een bericht achterlaten bij Irma.
Met vriendelijke groet,
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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.

Actief en doelgericht leren

DE SCHOOLFOTOGRAAF
Zoals voor de vakantie al aangekondigd in de Sporcktinfo, worden de schoolfoto’s dit jaar op 4, 5 en 6 september gemaakt.

•
•
•
•

Dinsdag 4 september: de groepen 3A, 6AB, 7B en 8ABC;
Woensdag 5 september: de groepen 1B, 2B, 3B, 5AB, 6C en 7A (groep 1 en 2 als eerste in de ochtend);
Donderdag 6 september: de groepen 1A, 2A en 4ABC (groep 1 en 2 als eerste in de ochtend). Daarnaast
worden op deze dag de stoere foto’s van groep 8A gemaakt;
Vrijdagochtend 7 september worden de stoere foto’s van groep 8B en 8C gemaakt.

Dit jaar is ervoor gekozen om de kinderen staand te laten poseren. Één foto zal gemaakt worden van het hele
postuur, en één portretfoto. Ook hierbij zal het kind vanuit staande positie gefotografeerd worden, waarbij het
kind de houding zelf mag bepalen maar het in ieder geval recht vooruit in de lens kijkt. Hieronder een paar
voorbeelden:
De achtergrond van de foto’s is lichtgrijs. Van de kinderen in groep 8
zal er naast deze foto’s ook nog een stoere foto gemaakt worden, deze worden op een ander moment gemaakt.
In de eerste week van oktober ontvangt ieder kind een formulier met
de foto’s, en kunt u op basis hiervan een keuze maken. Bestellen kan
online, door middel van een code die ook op het formulier met de
voorbeeld foto’s vermeld staat.
Op 4, 5 en 6 september na schooltijd zal de schoolfotograaf de foto’s
maken van broertjes/zusjes bij elkaar. Dit mogen ook kinderen zijn
die op een andere school zitten, zolang een van de kinderen op de
Sporckt zit.
Inschrijven hiervoor kan door het invullen van de lijsten die vanaf morgen (donderdag) hangen bij de keuken in
de aula van het rode gebouw. Het is mogelijk om voor tijden tussen 14.45 uur en 16.30 uur in te schrijven.

POST
In verband met de nieuwe wet op
privacy (AVG), krijgen de kinderen vandaag een formulier mee
naar huis. Dit formulier gaat over
het geven van toestemming voor
het gebruik van foto– en/of
beeldmateriaal. Dit formulier mag
u na invullen uiterlijk vrijdag 7
september inleveren bij de leerkracht. Indien u meer informatie
wilt ontvangen neem dan even
contact op met Irma of Jos.
Mocht er in uw thuissituatie iets
gewijzigd zijn geef dat dan tijdig
door bij Irma van de administratie of via e-mail:
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl
De wijziging kan bijvoorbeeld
betrekking hebben op uw:
Gezinssituatie
Woonadres
Telefoonnummer
E-mailadres

EVEN VOORSTELLEN: MONIQUE
Mijn naam is Monique Ketelaars. Ik ben een nieuw teamlid op De
Sporckt, maar ben echter al sinds 1990 werkzaam binnen Xpect Primair.
In de voorbijgaande jaren heb ik gewerkt als groepsleerkracht in zowel
midden- als bovenbouw. Ook heb ik enkele jaren ervaring op mogen
doen als interne begeleider, wat ik als verrijking in mijn onderwijs meeneem.
Komend schooljaar zal ik werkzaam zijn in groep 6 samen met Pia. Ik
werk vier dagen in de week (di t/m vrij) en Pia is op maandag in de
groep.
Met veel zin start ik aan deze nieuwe uitdaging!

EVEN VOORSTELLEN: JOESKE
Schoolmaatschappelijk werk (SMW).
Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Joeske van Raak en ik ben schoolmaatschappelijk werker op uw school.
Ik ben werkzaam vanuit het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW Tilburg) en verbonden, als generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, aan de Toegang Team Reeshof.
U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van
uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat
op school en/of thuis.
Hierbij kunt u denken aan:

•

U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie
maken, schelden, of niet luisteren)

•

Uw kind pest of wordt gepest

•

Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug
getrokken

•

Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval

•

U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen

Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar
het kind indirect wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen
met huisvesting, echtscheiding, financiële vragen/problemen of inzetten
van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke hulp het
meest passend is. Indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en
begeleid ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en
vertrouwelijk.

OP DE KALENDER
10 september: vanaf 18.00 uur.
Infoavond door kinderen voor alle
ouders.
5 en 6 september: Jos afwezig
i.v.m. directietweedaagse.
12 september: er verschijnt een
nieuwe SPORCKTinfo (#3).

SPREEKUUR SMW
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 4, 11, 18 en 25
september 2018

OR & MR
Ik neem deel aan het ondersteuningsteam op uw school. Meer informatie
hierover kunt u vinden in de schoolgids of opvragen bij uw school.
U kunt tevens met mij in contact komen via de intern begeleider (Nicole
Damen) van uw school. De leerkracht kan uw situatie en/of vraag ook met
de intern begeleider bespreken. Indien gewenst krijgt u dan mijn gegevens
of neem ik contact met u op.
Komend schooljaar ga ik tevens spreekuur draaien op de Sporckt. Vanaf 4
september zal ik elke dinsdag tussen 13.30 – 14.30 uur aanwezig zijn. U
kunt zonder afspraak bij mij binnen lopen voor een vraag of om een afspraak te maken. U kunt mij vinden in spreekkamer 2 (tegenover de lift).
Mocht een spreekuur vanwege omstandigheden niet doorgaan, dan zal dit
tijdig worden aangegeven in de nieuwsbrief of worden aangeplakt bij de
spreekkamer.
Misschien tot ziens!
Joeske van Raak – van Empel
Schoolmaatschappelijk Werk
Generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, Toegang Team Reeshof

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

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE
17 september: studiemiddag, kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
15 t/m 19 oktober: herfstvakantie

SCHOOLKALENDER
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.
Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een
papieren kalender van
ons bij inschrijving.
Op deze wijze bent u
altijd op de hoogte van
alle activiteiten, vrije
dagen en studiedagen
van onze school.

VERKEERSSITUATIE MEERSSENSTRAAT
In de weken voor de zomervakantie is er bij ons aan de Meerssenstraat
regelmatig gecontroleerd door boa’s. Er zijn verscheidene bekeuringen
uitgedeeld.
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.
Om het uitdelen van bekeuringen te voorkomen leggen we hieronder
nogmaals de huidige geldende verkeersregels uit. Deze informatie zetten we nogmaals in deze Sporcktinfo, met name voor nieuwe ouders
met leerlingen die pas dit jaar gestart zijn.
De Meerssenstraat is eenrichtingsverkeer. Om de geldende verkeersregels nog eens duidelijk op een rijtje te zetten volgt hier een overzicht:

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

SPORT BSO REESHOF
Met ingang van dit nieuw schooljaar verhuist Sport-BSO Pelikaan naar de
Reeshof. Maandag 20 augustus opende Sport-BSO Reeshof haar deuren. Wij
zijn gevestigd aan de Bladelstraat 3 in Tilburg.
In bijlage A stellen wij ons verder voor.

CURSUS: BETER OMGAAN MET PUBERS
BASISSCHOOL
DE SPORCKT

De GGD biedt in het najaar de cursus "Beter omgaan met pubers" aan.
Meer informatie vindt u in de bijlage B.

