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OOK DE HERFST HEEFT ZONNIGE DAGEN
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Het is guur en koud buiten... het herfstweer is duidelijk
aanwezig en de temperaturen beginnen te dalen. Het begint dan
toch echt herfst te worden. Als ik dan binnen in onze school kijk,
krijg ik een warm en behaaglijk gevoel. Dat komt door de driehoeksgesprekken. Inmiddels zijn deze gesprekken in volle gang.
Overal zie ik kinderen met ouders en leerkrachten in gesprek. Kinderen lopen met hun portfoliomap onder de arm door de school
naar buiten, samen met hun ouders. Dat is een mooi beeld om te
zien. Gesprekken mét het kind i.p.v. over het kind: zo doen wij dat
op De Sporckt! Een mooie ontwikkeling die is ingezet welke we ook
in onze visie beschrijven onder de stelregel Educatief Partnerschap. Binnenkort (maandag) staat er een studiedag op het programma over dit onderwerp. Mocht je nog feedback hebben naar
aanleiding van deze gesprekken, of over het portfolio, laat het dan
weten. Dat nemen we dan mee in de verdere doorontwikkeling. Je
kunt dit via de groepsleerkracht laten weten, via de e-mail maar
ook persoonlijk. Mijn deur staat open..
Binnenkort zal ook duidelijk worden wie de instroomgroep gaat
opstarten, we hebben goede sollicitatiegesprekken achter de rug.
Naast mij is er ook een teamlid en een ouder uit de MR aangeschoven. Op die manier houden we de sollicitatieprocessen open en
transparant. De instroomgroep start officieel op maandag 12 november en zal gedurende het schooljaar volstromen met 4-jarigen.
Deze instroomgroep is in principe tijdelijk voor dit schooljaar.
Nog meer leuk nieuws, ditmaal persoonlijk vanuit mijn kant. In
april 2019 verwachten mijn vriendin Anouk en ik ons tweede kind.
Onze dochter Juul, nu bijna anderhalf, zal dan een klein broertje
erbij krijgen. We zijn erg blij met dit prachtige nieuws! Fantastisch
om dit weer mee te mogen maken. We zien erg uit naar de komst
van onze zoon!
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Met vriendelijke groet,
DE VISIE VAN BS DE SPORCKT
Zelfontplooiing
Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving
Educatief Partnerschap
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 Sporckt doet ook dit jaar weer mee met het Nationaal Schoolontbijt. De
dag waarop dit gebeurt is woensdag 7 november. Dat betekent dat de kinderen deze ochtend niet thuis hoeven te ontbijten, maar dat we dit allemaal
samen doen op school. Ontbijten is erg belangrijk en daarom doen wij als
school graag mee aan dit fenomeen om het belang van ontbijten te onderstrepen. De stichting Nationaal Schoolontbijt levert alle etenswaren aan,
onze OR zorgt voor bordjes, bekers en servetten.
In bijlage A, deze is apart toegevoegd, kun je meer lezen over het Nationaal
Schoolontbijt. Er is ook een erg leuke site, www.schoolontbijt.nl, zeker het
bezoeken waard.
Voor het klaarzetten van de aula kunnen we nog enkele ouders gebruiken.
Dit gebeurt op dinsdagmiddag 7 november vanaf 13.00 uur. Aanmelden kan
via Irma van het secretariaat.

BERICHT VAN DE MR
We zijn inmiddels al weer even op weg in het schooljaar. Een schooljaar
waarbij de MR zich reeds voor de zomervakantie heeft voorgenomen dit
schooljaar meer zichtbaar aanwezig te zijn.
Een eerste bericht heeft echter op zich laten wachten omdat een groot aantal leden aan het einde van het vorig schooljaar afscheid heeft genomen. De
afgelopen MR vergadering heeft voor het eerst kunnen plaatsvinden in de
nieuwe samenstelling. Wij zijn dan ook blij dat de betrokkenheid bij zowel
ouders als personeel er voor heeft gezorgd dat beide geledingen wederom 5
leden afvaardigen. De MR bestaat dit schooljaar uit 10 personen.
We willen jullie voortaan via de Sporcktinfo en de website informeren welke
onderwerpen besproken zijn en welke de komende vergadering op de agenda staan. Ouders die geïnteresseerd zijn in reeds besproken onderwerpen,
verwijzen wij graag naar de notulen van de vergadering op de website van
De Sporckt. Kleine kanttekening hierbij is dat de notulen van de vorige vergadering pas na de eerstvolgende vergadering gepubliceerd worden; de notulen zijn dan door de MR besproken en goedgekeurd.
De afgelopen vergadering hebben wij onder meer gesproken over de informatieavond. Dit naar aanleiding van verschillende reacties van ouders. Tevens zijn de tussenresultaten van de citotoetsen van juni besproken.
Wil je zelf een onderwerp bespreekbaar maken of meer informatie over besproken onderwerpen? Spreek dan één van de MR leden aan of stuur ons
een mail. We zijn te bereiken via het adres: mrsporckt@gmail.com
De eerstvolgende MR-vergadering vindt plaats op 10 december.

FIETSEN
Al geruime tijd staan er op het schoolplein 2 “vergeten” fietsen. Het betreft
een blauwe en een groene kinderfiets. Mochten deze volgende week niet opgehaald zijn dan ruimen we deze fietsen op.

OP DE KALENDER
5 november: studiedag, alle kinderen zijn de gehele dag vrij.
7 november: Nationaal
Schoolontbijt
14 november: er verschijnt een
nieuwe SPORCKTinfo (#7)

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:
6, 13, 20 en 27 november
4, 11 en 18 december

OR & MR
De eerstvolgende vergadering
OR:
Dinsdag 13 november 2018
OR en MR:
Maandag 10 december

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE
5 november: studiedag, kinderen
zjin de gehele dag vrij

AVONDVIERDAAGSE

HERHAALDE OPROEP

Helaas hebben wij op de vorige oproep geen meldingen gehad om de A4D mee
te organiseren, vandaar deze herhaalde oproep.

GROEN SCHOOLPLEIN
Het groener maken van ons
schoolplein is iets wat past
bij ons certificaat Gezonde
School. Daarnaast wordt het
schoolplein voor kinderen
een aantrekkelijkere plek om
buiten te spelen. Onderzoek
laat zien dat groene schoolplein leiden tot prettiger
speelgedrag en een afname
in pestgedrag.
Wij zijn daarom op zoek naar
een hovenier die tekeningen
kan maken en iemand die
kan bestraten. Bent u of kent
u iemand die ons graag kosteloos wilt helpen? Ook indien u interesse hebt om dit
mee op te pakken en verder
vorm te geven.
Neem dan contact op met
Evelien.

(evelien.vanling@xpectprimair.nl)

Daarna plannen we graag
een eerste overleg. Dit overleg bestaat uit teamleden, de
directeur en ouders.
Ons groene schoolplein wordt
in samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten,
KDV de Teddybeer, Gemeente Tilburg en Groenrijk
gerealiseerd.
De planning is om het groene
schoolplein op te leveren in
de periode van maart/april
2019.
Indien je interesse hebt kun
je ook vooraf vrijblijvend
contact opnemen met Jos of
Evelien. Zo kun je ook alvast
de tekeningen inzien die liggen in de teamkamer. Vraag
er gerust naar.

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).
Mochten er geen aanmeldingen komen, dan gaan wij als school de organisatie van dit evenement heroverwegen.

WARANDELOOP
Naschoolse training voor Warandeloop. Om goed getraind
aan de start te verschijnen kun je meedoen op woensdag
14 en 21 november in de gymzaal naast school. Van 14.45 uur tot 15.45 uur
voor de groepen 1 tot en met 8. De training wordt gegeven door onze vakdocent gym Evelien en een trainer van Atletiek vereniging Atledo.
De kinderen kunnen hier gratis aan deelnemen, inschrijven is niet nodig. Meteen na schooltijd kunnen de kinderen gebracht worden, zelfstandig naar de
gymzaal komen mag ook. Evelien is daar al aanwezig. Kom je ook!?

EVEN VOORSTELLEN: JOHAN
Een nieuw gezicht op De Sporckt!
Mijn naam is Johan van Helderen, 35 jaar en woonachtig in de
Reeshof. Ik ben vader van Charissa (9 jaar). De twee kinderen van
mijn partner zitten op deze school. Damiën (groep 3A) en Fey (Groep 1A).
Sinds 22 oktober jl. ben ik werkzaam op basisschool De Sporckt als conciërge.
Ik ben voorlopig alle dagen aanwezig tot meneer Alex zijn werkzaamheden
weer kan hervatten. Op dit moment maakt Alex mij wegwijs op de school en
leert mij de kneepjes van het vak.
Ik heb de opleiding tot schilder gevolgd en heb daarvoor mijn diploma's behaald. Conciërge is daarom voor mij een hele nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar
uit om de school, leerlingen en ouders/verzorgers te leren kennen.
In mijn vrije tijd houd ik onder andere van zingen, acteren en theater. Ik heb
er enorm veel zin in en mocht ik jullie ergens mee kunnen helpen dan hoor ik
dat graag.

SCHOOLFRUIT
Goed nieuws, we zijn ingeloot! EU-schoolfruit start weer vanaf 12 november!
In september hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij de Europese Unie voor
schoolfruit. We doen mee. In de periode van 12 november 2018 tot en met 19 april
2019 ontvangen wij als school 3 porties schoolfruit en –groenten per leerling per
week. Onze leverancier is Vitamine & Zo.
De leveringen vinden plaats op dinsdag. De kinderen krijgen dan voor of na de kleine
pauze fruit en/of groenten van school op woensdag, donderdag en vrijdag.
U hoeft vanaf 12 november op die dagen geen fruit en/of groenten mee te geven aan
uw kind voor na de kleine pauze. Op maandag en dinsdag is dat nog wel nodig.
Meer informatie kunt u vinden op de website van EU schoolfruit of bekijk hier het
filmpje. Ook kunt u zich inschrijven voor de weekbrief op de website van EUschoolfruit. Daarin leest u de schoolfruitlevering van de week en er staan interessante weetjes en nieuwtjes in. Meedoen met schoolfruit is een bewuste keuze en past bij
ons vignet gezonde school.

ZAALVOETBAL
Vandaag gaat de OR langs de groepen, vanaf de groepen 3, met een brief om in te schrijven voor het zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie. Kinderen die dat willen krijgen deze brief mee, ze zijn ook altijd bij de administratie
nog op te halen.
Doe jij mee?
Wil jij meedoen met het zaalvoetbaltoernooi? Geef je dan op door het strookje in te vullen en op school in te leveren. Inschrijven kan op donderdag 1 november om van 08.20 uur-08.45 uur en vanaf 14.20 uur-14.45
uur en op dinsdag 6 november 08.20 uur-08.45 uur en vanaf 14.20 uur-14.45 uur in de Aula van het rode
gebouw.
LET OP: TE LAAT INSCHRIJVEN IS GEEN DEELNAME
Meedoen kost € 2,50 per persoon.

KINDERBOEKENWEEK
Kinderboekenweek 2018 is afgesloten met een ruil-boekenbeurs. Heel veel kinderen
hadden een boek meegebracht om te ruilen, zodat ieder een ander boek mee naar
huis kon nemen. Boeken, die over waren, staan weer in de leen-lees-ruilboekenkast.
Deze kast hangt in het rode gebouw tegenover het documentatie-centrum. Uit de kast
mag je een boek lenen en thuis gezellig lezen. Wanneer het boek uit is, weer terug in
de kast zetten en een nieuw boek lenen.
Er is een begin gemaakt met boeken voor volwassenen. Misschien heeft u wel een
boek voor in de kast? Op die manier stimuleren we ook het lezen van boeken onder
volwassenen.

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

De Kinderboekenweek werd geopend door twee professoren, die de formule van
vriendschap wilden ontdekken. Dat bleek niet zo eenvoudig te zijn...
In iedere groep is op eigen wijze aandacht besteed aan de Kinderboekenweek o.a.
door voorlezen, zelf lezen, gesprekken te voeren of door knutselopdrachten. In de
aula van Rood is de vriendschapsboom ontstaan, waar veel kinderen hun wensen/
ideeën rond vriendschap hebben opgehangen. De moeite waard om eens te bekijken
en de blaadjes te lezen.
De werkgroep Kinderboekenweek

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

