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Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,

Vorige week maandag hebben wij een goede studiedag gehad die in het teken stond van het portfolio en de driehoeksgesprekken. We hebben met elkaar de huidige gang van zaken besproken en geëvalueerd. Wij zijn trots op de ingezette weg
en zien mogelijkheden om het portfolio nog duidelijker te verbinden met onze stelregels.
Ook van ouders ontvang ik regelmatig feedback over deze twee
onderwerpen. Daar zijn wij als school heel blij mee. Het blijven
toetsen van onze visie bij ouders is van belang om de juiste stappen te blijven zetten. Fijn dat er wordt meegedacht en dat ouders
de tijd nemen om dit te delen met ons. Deze feedback neem ik
persoonlijk mee als ik met diverse collega’s in gesprek ben over
deze onderwerpen. Op De Sporckt werken we vanuit schoolontwikkelteams. Per stelregel hebben wij een schoolontwikkelteam. Deze
komen maandelijks samen om onderwerpen te bespreken. Vanuit
de feedback die wordt verzameld, wordt er gekeken wat de volgende stap is. Op deze manier werken wij structureel aan het verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs.
De komende periode staat in het teken van onze goedheiligman,
zaterdag komt hij weer aan in ons land. Een spannende en drukke
periode voor kinderen, ouders én leerkrachten. Daarnaast vieren
we ook in de maand december het Kerstfeest op school. De voorbereidingen zijn in volle gang, zodat we er weer een gezellige en
sfeervolle maand van maken. Samen met de hulp van ouders gaat
dit zeker lukken!
Hierbij nog een reminder voor de oproep omtrent het groene
schoolplein. Ik heb een aantal reacties mogen ontvangen, waarvoor dank. Helaas nog geen aanmeldingen. Het zou mooi zijn als
er een aantal ouders mee wil denken in onze werkgroep over het
groene schoolplein. Mocht je interesse hebben dan kun je je opgeven bij Jos.
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DE VISIE VAN BS DE SPORCKT

Met vriendelijke groet,

Zelfontplooiing
Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving
Educatief Partnerschap
Actief en doelgericht leren

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (facebook.com/
BSSporckt) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en foto’s.

SPORTDAG
Het is nog ver weg maar noteer alvast in de agenda, dat wij op dinsdag 7
mei 2019 onze ‘sportdag nieuwe stijl’ houden. De sportdag vindt plaats bij
voetbalclub ’t Zand. We sporten met groep 1 t/m groep 8 gezellig samen.
Om de sportdag zo leuk mogelijk te maken zijn wij op zoek naar ouders of
andere vrijwilligers die een sportieve clinic kunnen verzorgen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan tennis, dansen, voetbal, vechtsport of atletiek. Ook sporten waaraan wij niet zo gauw denken kunnen natuurlijk erg leuk zijn voor
onze sportdag. We laten ons graag verrassen door jullie aanbod.
Heb je een idee of ken jij iemand die het leuk vindt om ons te helpen op
deze dag? Stuur dan een mail aan: evelien.vanling@xpectprimair.nl
Voor vragen of meer informatie kun je ook via bovenstaand mailadres bij
onze vakdocent gym Evelien terecht.

OP DE KALENDER
28 november: er verschijnt een
nieuwe SPORCKTinfo (#8)
5 december: Sinterklaas op school
6 december: studiedag, alle kinderen zijn de gehele dag vrij.

FOTOALBUMS
Dina heeft tijdens de Kinderboekenweek en het schoolontbijt wederom
mooie foto’s gemaakt. Deze zijn te vinden via onderstaande links.

Kinderboekenweek 2018
Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/VV4FR2SMZQGn
Of bekijk het album als fotoboek: https://www.myalbum.com/shop/
photobook/VV4FR2SMZQGn

Schoolontbijt 2018
Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/YHZw8CycuQ16
Of bekijk het album als fotoboek: https://www.myalbum.com/shop/
photobook/YHZw8CycuQ16

EVEN VOORSTELLEN: CATHARINA
Dag allemaal, wat leuk dat ik bij jullie op school mag komen werken! Ik wil me
graag even voorstellen:
Mijn naam is Catharina Kolen, 37 jaar en trotse moeder
van twee jongens: Micha (9) en Thijmen (6) en getrouwd
met Olaf.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden en familie.
Ik ben inmiddels ruim 16 jaar met heel veel passie en
plezier werkzaam in het onderwijs. Ik verwacht met mijn
kennis en ervaring op het gebied van het jonge kind, een
mooie bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van basisschool de Sporckt.
Mocht u vragen hebben loop gerust even bij mij binnen.

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 en 18 december

OR & MR
De eerstvolgende gezamenlijke
vergadering:
Maandag 10 december

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE
6 december: studiedag, kinderen
zjin de gehele dag vrij
22 december t/m 4 januari:
Kerstvakantie

SCHOOLMEUBILAIR
Wij hebben nog tafeltjes en
stoeltjes over.
Heeft u interesse laat het dan
weten op:
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl
dan kunt u een setje meenemen. Mocht u een adres hebben van een Goed Doel dan
kunt u dat ook bij ons doorgeven, zij kunnen het ook gratis
komen halen.

EVEN VOORSTELLEN: MONICA
Vanaf donderdag 15 november sta ik tijdelijk samen met Luciënne in groep 2a. Ik ben Monica Wentink en ik geef al een aantal jaren les aan kleuters. Op maan- en dinsdag doe ik dat in
Kaatsheuvel, daar heb ik samen met een collega mijn eigen
groep met hele lieve en fijne kinderen. Het is leuk dat ik nu de
kleuters van groep 2a leer kennen!
In mijn vrije tijd sport, wandel, lees en kook ik graag.
Ik hoop dat het samen met de kinderen, de collega’s en de ouders een fijne invalperiode gaat worden!

OUDERBIJDRAGE
Vanaf dit schooljaar gaat de
OR in samenwerking met
school een begroting per kalenderjaar maken. Hiervoor is
gekozen zodat de begroting
van de OR en de school beter
zijn afgestemd.
De school is verantwoordelijk
voor het innen en beheren
van deze gelden. De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt
ieder jaar rond deze periode
geïnd. De hoogte en de samenstelling van dit bedrag
behoeft nog instemming van
de oudergeleding van de MR.
Dit staat voor de komende
vergadering (10 dec.) op de
agenda.

HOCKEYTOERNOOI
Op woensdag 17 oktober heeft voor de eerste keer in Tilburg het schoolvakantie
hockey toernooi plaatsgevonden.
Er deden in totaal 4 teams vanuit De Sporckt mee aan dit leuke toernooi: twee
teams uit de groepen 4/5, een team uit de groepen 6/7 en tenslotte nog een
team uit de groepen 7/8. Daarnaast werd er in de ochtend nog een hockey clinic,
speciaal voor de leerlingen uit groep 3, georganiseerd. Hier hebben ook enthousiaste leerlingen van De Sporckt aan deel genomen.
1 team van de Sporckt, team 3, heeft zelfs de fair play prijs gewonnen, dit is de
prijs voor het meest sportieve team. Gefeliciteerd met deze mooi behaalde prijs
Merlijn (5a), Megan (5b), Saar (4a), Anne (4a), Lieve (4a), Esmee (4a), Rick
(4a), Huub (4b), Elise (4c).

Na deze vergadering ontvangen alle ouders een brief over
de ouderbijdrage. In die brief
wordt aangegeven wat de
hoogte en de besteding van
het bedrag voor komend jaar
gaat zijn.

team 3: groepen 4/5
Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg

team 4: groepen 4/5

Alle deelnemers van de Sporckt hebben zich weer heel sportief en actief ingezet, onze complimenten! Ook dankzij de inzet van meerdere hulpouders en de
aanmoediging van ouders kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag!

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

groep 3: hockey clinic

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

team 2: groepen 6/7

team 1: groepen 7/8

