SPORCKTinfo

Nummer 5
Jaargang 2018-2019

EEN GOEDE START
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Over een paar dagen kunnen wij allemaal gaan genieten van de
herfstvakantie. Ik kijk terug op een geslaagde startperiode. In de
afgelopen weken hebben we genoten van een aantal mooie activiteiten. Om te beginnen met de inloopavond, dat was een groot
succes. Ik heb die avond een grote betrokkenheid van ouders gezien. Betrokkenheid bij hun eigen kind(eren) en bij de school. Deze
inloopavond laat goed zien wat wij verstaan onder onze stelregels.
Niet te vergeten hebben we ook een geslaagde week gehad vol
met schoolreisjes. De kinderen hebben het leuk gehad en de organisatie is soepel verlopen. Dat was niet mogelijk geweest met alle
hulp van ouders, enorm bedankt!
Vorige week hebben we een spetterende opening van de Kinderboekenweek meegemaakt. De kinderen van onze school en de
peuters van de Teddybeer hebben met veel plezier gekeken naar
het toneelstuk van Trudy en Danielle. Een mooie manier om vanuit
het thema vriendschap aan leesmotivatie te werken.
Met onze school gaat het goed. Sinds enkele jaren groeien wij
weer in leerlingaantal. Dit schooljaar eindigen wij met ongeveer
500 leerlingen. Met name het grote aantal aanmeldingen van 4jarigen zorgt ervoor dat wij wederom met een instroomgroep gaan
starten. Dat is een groot compliment aan iedereen die zich verbonden voelt met De Sporckt en zich daarvoor inzet. Daarnaast ben ik
blij met de feedback die ik van ouders ontvang. Ouders die ik
spreek op het schoolplein, in de wandelgangen of in de MR en OR.
Tevens merk ik dat veel ouders mij aanspreken over zaken op
school, soms zijn het complimenten en soms met vragen over de
gang van zaken. Dat waardeer ik zeer. Op die manier staan wij
open voor de feedback op onze verandering die wij als school aan
het maken zijn.
Ik zie de komende periode met vertrouwen tegemoet. Ik wens iedereen een hele fijne herfstvakantie toe en we zien elkaar weer
fris en fruitig op maandag 22 oktober.
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

NIEUWE INSTROOMGROEP
Vanwege het grote aantal aanmeldingen van 4-jarigen, hebben we besloten
om per november een nieuwe instroomgroep op te starten. Op dit moment
hebben we een vacature online staan waarop gereageerd mag worden.
Deze instroomgroep zal gedurende het schooljaar vol stromen met nieuwe
leerlingen. Het is fijn om te zien dat we als school aan het groeien zijn.
Mocht je iemand kennen die mogelijk interesse heeft in deze baan, dan mag
je hem of haar op de vacature wijzen. Reacties zijn welkom t/m 22 oktober.
Daarna vinden de sollicitatiegesprekken plaats, voor meer informatie verwijs
ik iedereen door naar de vacaturetekst. Deze is te vinden op onze website.

OPENING KINDERBOEKENWEEK
Dit jaar hebben we de Kinderboekenweek spetterend geopend. Alle kinderen
van onze school, samen met de peuters van de Teddybeer, hebben de voorstelling gezien. Tijdens die voorstelling hebben de kinderen genoten van een
verhaal over twee professors. Deze professors hebben de formule voor dé
vriendschapsdrank gevonden. Dit was een leuke opening voor de Kinderboekenweek die dit jaar als thema vriendschap heeft.
De boom in de aula wordt iedere dag steeds meer gevuld met allerlei wensen van onze leerlingen. Zeker de moeite waard om ‘s ochtends of ’s middags even te bekijken met je zoon of dochter.
Hieronder nog enkele foto’s van de voorstelling. Met dank aan de voorbereiding van de Kinderboekenweek commissie en de OR. Een speciaal woord
van dank aan de 2 professors Trudy (leerkracht gr. 4) en Danielle (lid OR)

OP DE KALENDER
12 oktober: sluiting Kinderboekenweek met een boekenruilbeurs
23 oktober: start van de
driehoeksgesprekken
31 oktober: er verschijnt een
nieuwe SPORCKTinfo (#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 23 en 30 oktober
6, 13, 20 en 27 november
4, 11 en 18 december

OR & MR
De eerstvolgende vergadering van
de OR & MR is op:
Dinsdag 13 november 2018

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

AVONDVIERDAAGSE
REMINDER
Na de herfstvakantie starten
wij weer met onze driehoeksgesprekken. Er hangen nog
inschrijflijsten in de diverse
groepen. Uiterlijk vrijdag
ontvangen alle ouders de
definitieve planning.
Alle kinderen uit de groepen
2 t/m 8 zijn bij het gesprek
aanwezig. In de groepen 1
wordt dit gesprek gecombineerd met een huisbezoek.
Een driehoeksgesprek is een
gesprek met het kind, de
leerkracht(en) en de ouder
(s)/verzorger(s). Tijdens dit
gesprek bespreken we hoe
het in de klas gaat en presenteert het kind zijn of haar
portfolio.
Na het gesprek gaat de portfoliomap mee naar huis. De
map mag dan één week thuis
blijven, zodat de map langs
alle belangstellenden kan
gaan.

De avondvierdaagse wordt al jaren georganiseerd door de OR van onze school.
De laatste jaren komt er steeds meer bij kijken. De verantwoordelijkheid, van
deze inmiddels grote activiteit, neemt steeds meer toe. De Tilburgse stichting
vraagt ook steeds meer van ons als school om het te mogen organiseren. Daarbij
kun je denken aan o.a. veiligheidsregels en andere afspraken m.b.t. het lopen.
Dit zorgt voor een extra belasting in de taken voor zowel de ouders uit de OR als
het team. De OR is voornemens om deze taak neer te leggen en is daarom op
zoek naar een nieuwe groep ouders die dit onderdeel wil oppakken. Vandaar deze
oproep.
Ben of ken jij een ouder die de organisatie van de avondvierdaagse, samen met
andere ouders, wil oppakken? Laat je dan horen!
Reacties/aanmeldingen mogen naar Dina (voorzitter OR) of Irma (secretariaat).

WARANDELOOP
Op zondag 25 november is het weer zover:
De Warandeloop!!!
Dit jaar weer op het evenementen terrein van de Beekse Bergen. Je kunt je
vanaf nu weer gratis inschrijven bij je klas.
De inschrijflijst hangt tot 30 oktober bij het klaslokaal. Zorg dat je je op tijd
inschrijft als je mee wilt doen. Daarna kun je jezelf altijd nog inschrijven via de
site van Warandeloop maar dan wel tegen een betaling.
Om goed getraind aan de start te verschijnen kun je ook meedoen met naschoolse hardloopclinics. Gegeven door onze vakdocent gym Evelien en een
trainer van Atletiek vereniging Atledo.
Op woensdag 14 en 21 november in de gymzaal naast school van 14:45 uur tot
15:45 uur training voor de groepen 1 tot en 8. De kinderen kunnen hier gratis
aan deelnemen, inschrijven is niet nodig.

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

Meteen na schooltijd kunnen de kinderen gebracht worden of zelfstandig naar
de gymzaal komen. Evelien is daar al aanwezig. Jij komt toch ook?!?

VERLOF LEERKRACHTEN HEIN EN WILMA
Hein zal na de herfstvakantie voor een periode van vier weken met verlof zijn.
Hij mag dan genieten als vader van vier weken geboorteverlof. Hein is vanaf 24
oktober t/m 21 november met verlof. Dorien van der Heijde neemt dan zijn taken en werkzaamheden in groep 5A volledig over. Dorien is een bekend gezicht
bij ons op school. De ouders zijn al geïnformeerd door Hein.
Per 1 november is Wilma vanwege een operatie aan haar voet niet aanwezig op
de Sporckt. Er is een vervanger gevonden die haar werkzaamheden vanuit de
schoolschil oppakt. Wilma vervangt in alle groepen bij ons op school als er sprake is van ziekte, scholing of extra ondersteuning. Wij wensen Wilma een goed
en voorspoedig herstel toe.

BOEKENRUILBEURS
BASISSCHOOL
DE SPORCKT

Vrijdag 12 oktober is de Boekenruilbeurs als afsluiting van de Kinderboekenweek.
De kinderen kunnen morgen nog een boek meenemen om te ruilen.

