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INFOAVOND GROOT SUCCES
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere
betrokkenen van De Sporckt,
Afgelopen maandag hebben wij voor de tweede keer
onze informatieavond in nieuwe stijl georganiseerd. We hebben
gekozen voor een andere opzet, omdat die beter past bij de visie
van onze school. Kinderen leiden de ouders rond en vertellen hoe
én wat ze dit jaar gaan leren. Op deze manier ontstaat er meer
betrokkenheid en verantwoordelijkheid over het leerproces. Ik heb
in alle groepen mijn gezicht laten zien, in alle groepen heb ik een
ontspannen en prettige sfeer gevoeld.
Terwijl ik dit bericht aan het schrijven ben, wordt er gestaakt in
onderwijsland. In Rotterdam komen alle basisschoolleerkrachten
uit Zeeland en Zuid-Holland tezamen. Net als wij destijds in Eindhoven staken zij nu voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.
Ook een flink aantal schoolleiders hebben zich hierbij aangesloten.
Wellicht heeft u er in de media iets van vernomen. Ik heb er bewust voor gekozen als directeur niet deel te nemen aan de staking
voor schoolleiders. De actie (om 09.00 uur het brandalarm laten
afgaan) vond ik simpelweg niet serieus te noemen. Daarnaast voel
ik ook niet de urgentie om te staken. In de krant worden er weer
nieuwe stakingen aangekondigd voor leerkrachten op 2 oktober.
Daarbij sluiten ook de zorg en de politie aan. Xpect Primair heeft
nog geen standpunt ingenomen. Maar het zijn roerige tijden en er
is veel maatschappelijke en politieke onrust. De stakingen zijn begrijpelijk vanwege de salariskloof en de toegenomen verantwoordingsdruk, maar tevens ook lastig. Wanneer is het genoeg? Ik vind
het onderhand ook tijd worden om een positief tegengeluid te laten horen vanuit onze sector. We mogen vaker naar buiten brengen dat we een fantastisch beroep hebben. Een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van kinderen. Of je nu leerkracht, conciërge,
ondersteunend personeel of directeur bent.
Als ik dan weer denk aan afgelopen maandag, dan word ik blij. Ik
ben trots op de hoge opkomst en de betrokkenheid van alle kinderen en ouders. Die beelden stellen mij gerust en dan zie ik een
mooie toekomst voor ons. Voor onze leerlingen, onze ouders en
ons team. Uiteindelijk zullen we het samen moeten doen.
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

EVEN VOORSTELLEN: LISA
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lisa en ik kom uit Tilburg. Ik ben 22 jaar
oud en studeer aan de Fontys Hogeschool Tilburg.
Op dit moment zit ik in het vierde jaar van mijn opleiding
en kom ik dit schooljaar afstuderen op De Sporckt.
Deze afstudeerstage doe ik in groep 4C bij meneer Jeroen. In het begin van
het schooljaar zal ik hier op maandag en dinsdag te vinden zijn. Later in het
jaar ben ik vijf dagen aanwezig op school. Ik heb er enorm veel zin in!

Lisa maakt samen met 10 stagiaires deel uit van ons ‘onderwijsnest’. De
stagiaires vertegenwoordigen alle leerjaren vanuit de Fontys Hogeschool
Kind en Educatie Tilburg. De begeleiding van de pabostudenten wordt uitgevoerd door onze basisschoolcoach Nicole Embregts. Hiervoor wordt Nicole
één dag in de week vrij geroosterd.

OP DE KALENDER
17 september: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
18 september: GMR Xpect Primair
24 september: schoolreis 1-2
25 september: schoolreis 3-4

SCHOOLREIS BS DE SPORCKT
Een keer per twee jaar gaan wij met alle kinderen op schoolreis. Deze
wordt gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Over 12 dagen vertrekken de eerste twee groepen al. Zoals de meeste ouders en verzorgers
al weten gaan we in week 39 van 24 september t/m 27 september
2018 met de hele school op schoolreis! Om aan te sluiten bij alle leeftijdscategorieën is besloten in subgroepen op schoolreis te gaan:
Op maandag 24 september gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis met
auto's, naar Joepie in Breda.
Op dinsdag 25 september gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis met de
bus naar Dippie Doe in Best.
Op woensdag 26 september gaan de groepen 7 met auto's op schoolreis
en de groepen 8 op de fiets naar de Efteling in Kaatsheuvel.
Op donderdag 27 september gaan de groepen 5 en 6 met de bus naar
Toverland in Sevenum.
Voor de groepen 1 en 2 en de groepen 7 hebben ouders zich opgegeven
om te rijden naar de betreffende locaties. Waarvoor dank! Zonder die
chauffeurs zouden we niet kunnen gaan. Daarom alvast bij voorbaat hartelijk dank voor al die kilometers die u voor onze school wilt rijden.

26 september: schoolreis 7-8 en de
nieuwe SPORCKTinfo verschijnt
27 september: schoolreis 5-6

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 18 en 25
september 2018

OR & MR
De eerste vergadering van de
OR & MR is op:
Dinsdag 9 oktober 2018

Nog even geduld!
Wij tellen de dagen af........
Via de groepsleerkracht van uw kind(eren) ontvangt u deze week meer
informatie die nodig is om de schoolreis tot een succes te maken.

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE

Met vriendelijke groeten namens de commissie,

17 september: studiemiddag, kinderen zijn om 12.00 uur vrij.

Annemiek de Rooij en de ouderraad (OR).

15 t/m 19 oktober: herfstvakantie

REMINDER AVG-POST
SCHOOLKALENDER
De schoolkalender voor
schooljaar 2018-2019 is
te vinden op de website.
Onder de knop
‘Kalender’ vind je de
nieuwste ouderkalender.
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.

In de vorige Sporcktinfo is een oproep geplaatst om de toestemmingformulieren in te vullen vóór 7 september bij de groepsleerkracht.
Op dit moment hebben we nog niet alle formulieren ontvangen. Dit is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders.
Indien u het formulier kwijt bent geraakt, of het formulier is niet thuis
aangekomen kunt u bij Irma een nieuw formulier afhalen. Lever de ingevulde toestemmingsformulieren z.s.m. in bij de groepsleerkracht van uw
oudste kind op school.

OPROEP
Op De Sporckt hebben wij een tweetal fietsen staan voor leerkrachten.
Deze worden o.a. gebruikt wanneer leerlingen in de bovenbouw met de
fiets naar de gymzaal gaan. Zo kan de groepsleerkracht meefietsen.
Deze fietsen zijn versleten en hebben hun beste tijd gehad. Wij zijn op
zoek naar nieuwe. Onder het motto duurzaamheid: Wie heeft er een oude maar bruikbare fiets staan en wilt deze doneren aan ons? Wij zijn u
heel erg dankbaar. Ook eventueel tegen een kleine vergoeding.
U kunt daarvoor contact opnemen met bs.de.sporckt@xpectprimair.nl of
loop even binnen bij Jos.

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

Onze collega-school Cleijn Hasselt heeft voor alle Xpect Primair scholen
de dag van de leerlingenraad georganiseerd. Op woensdag 12 september
zijn er een viertal leerlingen (Nick, Rose, Linda en Fenna) van De Sporckt
uit de groepen 7 en 8 samen met juf Antoinette naar Cleijn Hasselt gegaan.
Deze dag stond in het teken van halen en brengen. Wat willen onze leerlingen weten van de andere leerlingen? Hoe kunnen we dat gebruiken om
onze leerlingenraad anders vorm te geven? Hoe kunnen we ons onderwijs
verder verbeteren? De stem van de leerling stond deze dag centraal. Er is
uitgewisseld en ze zijn aan het werk gezet. Het was een geslaagde dag,
dit krijgt ongetwijfeld een vervolg.
Hieronder vindt u een aantal foto’s.

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

