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EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere
betrokkenen,
Op basisschool De Sporckt werken wij vanuit een
veilige en vertrouwde omgeving. Die omgeving creëren
we samen. Leerkrachten vanuit hun rol als professional in groepsvorming en –begeleiding. Ouders zijn de expert over hun kind én
onze partner in onderwijs en opvoeding. Om die omgeving te creëren gebruiken we o.a. de Kanjertraining. Daar refereren wij naar
op onze website en in de schoolgids. Deze werkwijze komt voornamelijk naar voren in onze houding en in ons handelen. De Kanjertraining praat dan over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds
respect. Dit zijn belangrijke kernwaarden van waaruit wij dagelijks
werken.
Dat brengt mij op het gebruik van groepsapps door ouders. Tegenwoordig niet meer weg te denken. Diverse groepen zijn aangemaakt onder ouders om elkaar op de hoogte te stellen van schoolse zaken. Het voordeel van sociale media is dat we elkaar makkelijk en snel op de hoogte kunnen brengen. Er gaat een nieuwe digitale wereld open die er voorheen niet was. Het nadeel daarvan is
dat we het persoonlijke contact dreigen te verliezen. Een andere
valkuil is het zenden vanuit anonimiteit. Dit kan leiden tot vervelende berichten waardoor we het wederzijds respect uit het oog
dreigen te verliezen.
Daarmee doel ik op berichten die specifiek gaan over leerlingen en
leerkrachten. Groepsapps zijn daar niet het juiste medium voor.
Kritiek of feedback geeft je persoonlijk onder vier ogen. Ik benoem
dit omdat ik deze signalen ontvang en het mijn verantwoordelijkheid vind om dit kenbaar te maken. Dat doe ik omdat het gaat om
leerlingen en leerkrachten van deze school. Die verantwoordelijkheid heb ik niet alleen, die heeft iedere ouder én teamlid. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Wij hebben
een gezamenlijk aandeel in dit vertrouwen en het stimuleren van
sociale veiligheid. Leerkrachten én ouders, ieder vanuit een eigen
rol. Zowel binnen als buiten de school. Dit is onze gezamenlijk opdracht. Denk daar de volgende keer aan wanneer u een bericht
plaatst of leest in een van de groepsapps. Laten we afspreken de
waarde van persoonlijk contact niet uit het oog te verliezen, hopelijk vindt u dan de weg naar onze school...
Met vriendelijke groet,
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Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (facebook.com/
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COORDINATOREN SOCIALE VEILIGHEID
Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en
zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.
Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich
gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.
Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van
onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar
grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te
nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is BS De Sporckt
niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.
Bij ons op school wordt voortdurend serieus aandacht gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en
aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Wij willen op De Sporckt kritisch naar onszelf blijven kijken, en ervoor zorgen dat elk incident leidt tot
verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet
over hun houding en handelen en waarin hier open over wordt gepraat. Om
de sociale veiligheid te waarborgen zijn er op onze school twee coördinatoren sociale veiligheid (CSV) aanwezig. De coördinatoren sociale veiligheid
van onze school zijn Kirsten van Wanrooij en Pauline Vonk.

OP DE KALENDER
3 oktober: start Kinderboekenweek
10 oktober: er verschijnt een
nieuwe SPORCKTinfo (#5)

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 2 en 9 oktober

OR & MR
De eerstvolgende vergadering van
de OR & MR is op:

Kirsten van Wanrooij

Pauline Vonk

Zij hebben de volgende taken:
* De eerste opvang en advies aan een leerling (of diens ouders) die geconfronteerd worden met pesten mits zij niet terecht kunnen bij de eigen leerkracht; daarbij zal de CSV-er met instemming van leerling of diens ouders
de betrokken leerkracht informeren over de situatie.
* Indien een leerling zelf bij een CSV-er aanklopt i.v.m. pesten worden de
ouders van de leerling hierover geïnformeerd. Het informeren van de ouders
gebeurt het liefst met instemming van de leerling; na mate de leerling ouder is, is deze instemming zwaarwegender.
* De CSV-er dient een bijdrage te leveren aan de verbetering van het
schoolklimaat in de vorm van (gevraagde en ongevraagde) adviezen op
schoolniveau t.a.v. het beleid rondom pesten.
* De CSV-er houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied
van preventie en bestrijden van pesten.
* Ervoor zorgen dat iedereen binnen de school voldoende wordt geïnformeerd over de taken, werkwijze en bereikbaarheid van de CSV-er.
Als er sprake is van pesten, wordt er gehandeld volgens het pestprotocol.

Dinsdag 9 oktober 2018

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE
5 oktober: studiedag Xpect Primair,
kinderen zijn de gehele dag vrij.
15 t/m 19 oktober: herfstvakantie

KOM ERBIJ! KINDERBOEKENWEEK 2018
De Kinderboekenweek start dit schooljaar op woensdag 3 oktober en wordt op school op vrijdag 12 oktober afgesloten. Het thema van dit jaar is vriendschap. Op de website van de Kinderboekenweek vindt u meer informatie
over de genomineerde boeken, diverse activiteiten en kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. De website is
te bereiken via https://www.kinderboekenweek.nl/
Hoe we de Kinderboekenweek op De Sporckt openen is nog een verrassing.
De opening vindt plaats op woensdagochtend 3 oktober...
Gedurende de Kinderboekenweek besteden we in alle groepen extra aandacht aan dit thema d.m.v. boeken, gesprekken, voorlezen, creatieve opdrachten te organiseren, krant/prentenboeken of een collage maken. Het
gaat met name om leesbevordering. Ook zal de vriendschapsboom in de
aula aangekleed worden met heel veel wensen en gedichtjes door kinderen.
De Kinderboekenweek wordt op vrijdag 12 oktober afgesloten door de bekende boekenruilbeurs.
Alle kinderen mogen op dinsdag 9 oktober en/of woensdag 10 oktober een kinderboek (of meerdere kinderboeken) mee naar school nemen en inleveren bij de eigen leerkracht. Dat kan een boek zijn dat je al gelezen
hebt, een boek dat je niet meer zo leuk vindt of een boek dat niet meer past bij jouw leeftijd of leesniveau.
Tijdens de ruilbeurs mag ieder kind één boek kiezen en mee naar huis nemen.
Het kinderboekenweekgeschenk (dit boek krijg je cadeau wanneer je voor € 10,- boeken koopt) van dit jaar is
het boek ’De eilandenruzie’ Van Jozua Douglas.
Namens de werkgroep Kinderboekenweek wensen wij iedereen veel plezier.

JUMBO ACTIE SPAREN VOOR JE SCHOOL
Ook dit jaar doet De Sporckt weer mee aan de actie ‘Sparen voor je school’. Deze
actie wordt georganiseerd door de Jumbosupermarkt en gaat op woensdag 3 oktober van start. Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code.
Net als vorig jaar kunnen de schoolpunten geactiveerd worden op
www.jumbosparenvoorjeschool.nl of via de Jumbo Sparen voor je School app. Het
is voor ons erg prettig als u zelf de schoolpunten aan De Sporckt toekent. Dat kan
heel snel en handig met een QR scanner via de School app. De app kunt u downloaden in de Google Play/Apple store. Hoe meer schoolpunten we samen verzamelen, hoe groter het bedrag dat de school kan besteden aan spel- en leermaterialen.
Natuurlijk houden we u op de hoogte hoe we het bedrag besteed hebben. Vorig
jaar is het bedrag besteed aan een ‘doorgeeffiets’ waar alle groepen om de beurt
gebruik van maken en aan ‘hondjes’ waarmee de kinderen veel plezier hebben.

BEDANKT!
In de vorige Sporcktinfo is er
een oproep geplaatst over het
vervangen van onze Sporckt
fietsen.
Geweldig om te zien dat daar op
gereageerd is. Inmiddels heeft
Edona (de moeder van Ahmet
en Elena) ons twee nieuwe fietsen gedoneerd.
Edona, hartelijk bedankt!

VERLOFAANVRAGEN
SCHOOLGIDS
Ook de nieuwe schoolgids
staat inmiddels op onze
website. Voor het schooljaar 2018-2019 is de
schoolgids gemaakt via
Vensters PO.
Op de website
www.scholenopdekaart.nl
vind je meer informatie
over onze school. Ook
diverse rapportages en
resultaten zijn daar handig geïntegreerd zodat je
makkelijk de juiste informatie kunt vinden.
Op onze website onder de
knop ‘Schoolgids’ vind je
de nieuwste ouderkalender.
In de ouderkalender staat
belangrijke informatie
omtrent verlofaanvragen,
de ouderbijdrage en
diverse protocollen.

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg

Verlofaanvragen (verzoeken om geoorloofd te verzuimen) kunnen worden
ingediend met het contactformulier op de website. Dat is in de meest
voorkomende gevallen voldoende. Daarbij kunt u denken aan een bezoek
aan de huisarts, de tandarts etc. Soms is er verlof vanwege andere redenen nodig. Dat kan en mag, maar daar zijn wettelijke richtlijnen voor.
Dit soort verlof noemen we bijzonder verlof en kunt u schriftelijk aanvragen via het secretariaat. Het papieren formulier kunt u bij de administratie ophalen en daarna weer inleveren. Hierover beslist de directeur. Bij
aanvragen van meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar.
De laatste tijd ontvangen we verlofaanvragen van ouders op (zeer) korte
termijn. Om iedere verlofaanvraag eerlijk en juist te behandelen is het
belangrijk om een verzoek op tijd in te dienen.
Elke aanvraag voor verlof wordt getoetst aan de wettelijke richtlijnen.
Bijzonder verlof dient acht weken vooraf én schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur van de school.
Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de rijksoverheid. Op deze website staat heldere uitleg omtrent het aanvragen
van bijzonder verlof, inclusief een aantal voorbeelden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/
mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen/

JUNIOR NIGHT UNIVERSITY
Op 4 oktober organiseert Tilburg University Junior de activiteit: Junior
Night University vanaf 18.30 uur voor junioren van 9 t/m 12 jaar. Dit jaar
staat Night University in het teken van Werelddierendag. Junioren kunnen tijdens dit festival ontdekken wat wetenschap is door te doen, te bewonderen en te ontdekken. Er zijn verschillende minilezingen, workshops
en activiteiten.
Meer informatie en aanmelden:
https://juniorkennisbank.nl/2018/09/10/junior-night-university/

Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

VACATURE CONCIËRGE
Wellicht heeft u het de afgelopen week al gezien of gemerkt, onze conciërge Alex is tijdelijk niet op school. Op dit moment is hij afwezig vanwege
ziekteverlof. Alex heeft namens het team een bos bloemen ontvangen en
wij wensen hem veel beterschap toe. Mocht u of uw kind iets willen sturen aan Alex om hem beterschap te wensen, dan kunt u dit afgeven bij
Irma. Wij zorgen er dan voor dat het bij Alex terecht komt.
Gegeven deze situatie zijn we op zoek gaan naar een tijdelijke vervanger
voor Alex. Daarvoor is er een vacature opgesteld, de vacature is op onze
website te vinden.

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

Kent of bent u de conciërge die wij zoeken? Dan verwijs ik u door naar de
vacaturetekst. Voor meer informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Jos Montulet.

