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SINTERKLAAS
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Inmiddels zitten we er weer middenin: Sinterklaas.
Iedereen heeft er wel een herinnering aan, van jong tot oud. Ik zie
de kinderen volop genieten van de verhalen en liedjes die we bijna
dagelijks zingen. Dit jaar kijken we iedere ochtend gezamenlijk
met de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een Sinterklaasfilm. Deze
film is speciaal opgenomen voor onze school met Sinterklaas en
een aantal teamleden. Super om de betrokkenheid en de verwondering van de kinderen te zien. Er heerst een heerlijke en gezellig
sfeer in de school.
Het zit namelijk zo... Aan de kinderen is gevraagd om het grote
probleem op te lossen. Sinterklaas is zijn beste klim, klauter- en
duikelpieten vergeten. De kinderen gaan samen met de leerkrachten nadenken over mogelijke oplossingen voor dit probleem.
Waarschijnlijk hebben jullie er thuis al van alles over gehoord...
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas dan ook daadwerkelijk
en zal ik de goedheiligman namens de school van harte welkom
heten. De dag erna genieten de kinderen van een vrije dag en
gaan wij met het team hard aan de slag op onze studiedag.
De komende periode staan er een hoop activiteiten op het programma. Te beginnen met Sinterklaas en straks ook Kerst. Ik wil
aan alle ouders vragen om terughoudend om te gaan met het maken van foto’s. Volgens de nieuwe Europese privacywetgeving
(AVG) mag je zonder toestemming van betrokkenen deze foto’s
niet delen met derden. Dit is ook zo opgenomen in onze schoolgids. Verderop in deze Sporcktinfo kun je er meer over lezen. Dat
is even wennen voor iedereen die met deze nieuwe wetgeving te
maken heeft. Ook voor ons. Het is vooral een stuk bewustwording
en elkaar daarop aanspreken, dat heeft tijd nodig.
Wat mij betreft gaan we samen genieten van een sfeervolle Sinterklaas en Kerstperiode. Met dank aan de vele klassen– en hulpouders en teamleden die hier een hoop tijd en energie in steken.
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.

LERARENTEKORT
Ook bij ons op school merken we de gevolgen van het landelijke lerarentekort. Binnen onze stichting Xpect Primair nemen we al preventieve maatregelen. Een voorbeeld daarvan is het opstarten van een traject voor zijinstromers, die gaan vanaf januari al onder begeleiding op diverse scholen
aan het werk. Daarnaast zoekt iedere school zijn eigen oplossingen. Het is
goed om te weten dat we op De Sporckt werken met een protocol. Het stappenplan in dit protocol gaat in werking zodra er een collega ziek wordt gemeld. Het lukt ons tot nu toe iedere keer om het zelf op te lossen.
De ervaring leert dat komende periode spannend gaat worden, want ook de
vervangerspool raakt leeg. Daarnaast worden ook vervangers getroffen door
ziekte/griep. Om te voorkomen dat er groepen met kinderen naar huis worden gestuurd, hierbij een oproep aan alle ouders met een lesbevoegdheid.
Ik wil graag een lijst maken met namen van ouders, die bereid zijn om in
geval van nood eenmalig een groep te vervangen. Dat krijg je uiterlijk één
dag vooraf te horen. Uiteraard tegen betaling en volgens alle wettelijke
richtlijnen. Mocht je in het bezit zijn van een lesbevoegdheid (voor het basisonderwijs) en zie je het zitten om ons uit de brand te helpen? Stuur dan
een mail naar Jos. Op deze manier proberen we het naar huis sturen van
groepen met kinderen nog meer te voorkomen.

EUROPESE PRIVACYWETGEVING
De kranten staan er vol van, de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)
die per 25 mei 2018 in werking is gegaan. Waarschijnlijk heb je er zelf al
eerder mee te maken gehad als werknemer van een bedrijf. Deze wetgeving
gaat over de privacy en de beveiliging van o.a. persoonsgegevens.
Voor ons als basisschool geldt dat voor alle werknemers maar ook voor alle
leerlingen. Omdat de leerlingen nog niet ouder zijn dan 16 jaar wordt dat
volgens de wet bij ouders neergelegd. In het begin van het schooljaar heb
je al een toestemmingsformulier ontvangen, daarop heb je een viertal voorkeuren kunnen aangeven.

OP DE KALENDER
12 december: er verschijnt een
nieuwe SPORCKTinfo (#9)
5 december: Sinterklaas op school
6 december: studiedag, alle kinderen zijn de gehele dag vrij.

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:
4 en 18 december

OR & MR
De eerstvolgende vergadering
OR en MR:
Maandag 10 december

De AVG gaat over persoonsgegevens, zowel namen en bijzondere gegevens
(religie, BSN-nummers etc.) maar ook over foto’s en ander beeldmateriaal.
Ook in onze schoolgids hebben we een alinea opgenomen over het maken
en verspreiden van foto’s en video’s op onze school. Wij vragen alle ouders
om terughoudend om te gaan met het maken van foto’s en video’s op onze
school. Het is niet toegestaan zonder toestemming van betrokkenen de foto’s of ander beeldmateriaal te delen met derden. Maak je toch foto’s van je
kind of een activiteit? Kijk dan even wie er nog meer op de foto staat. Of
vraag simpelweg of je een foto mag maken.
Als school hebben wij een overzicht van iedere groep met daarin de voorkeuren van ouders m.b.t. het verspreiden en delen van foto’s. Hier controleren wij op en proberen dit zo goed mogelijk te screenen, voordat wij overgaan tot het plaatsen van foto’s. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij fouten gaan maken, want ook voor ons is het wennen. Dit is een fase van bewustwording voor ons allen, laten we daar samen in optrekken.

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

WATERFLESSEN

Iedere nieuwe leerling die bij
ons op school start, ontvangt
van ons een waterfles. Deze
fles hoort bij het watertappunt en is onderdeel van het
project “Join the Pipe”.
Op deze manier stimuleren
we een gezonde levensstijl
door kinderen meer water te
laten drinken. Inmiddels zijn
de nieuwe waterflessen weer
geleverd en bij ons op voorraad. Mocht je nog geen waterfles hebben ontvangen,
dan kunt u deze aanvragen
bij de leerkracht van uw
kind.
Met de verkoop van deze
tappunten en herbruikbare
flessen en met donaties zorgt
deze stichting voor schoon
drinkwater in ontwikkelingslanden. Meer informatie kun
je vinden op de website
https://join-the-pipe.org/

INSTROOMGROEP
Drie weken geleden zijn we gestart met een instroomgroep (1C). Antoinette
en Catharina geven daar samen les. Iedere dag oefenen er weer nieuwe kinderen die z.s.m. gaan starten. Vóór de kerstvakantie zitten er al 12 kinderen
in deze groep. Zoals het er nu naar uitziet hebben we aan het einde van het
schooljaar drie volle groepen met vierjarigen. Dat is fantastisch. Mooi om te
zien dat we als school weer aan het groeien zijn.
Hierbij ook een oproep om op tijd door te geven wanneer er eventuele broertjes of zusjes starten bij ons op school. Dat kan je doorgeven aan Irma of via
ons algemene e-mail adres (bs.de.sporckt@xpectprimair.nl). Hierdoor kunnen
wij beter inschatten wat de instroom wordt en daarop ons beleid aanpassen.

GGD OP FACEBOOK
Sinds kort is er namens de GGD een Facebookpagina aangemaakt voor het
consultatiebureau Reeshof. Hierop wordt informatie gezet voor ouders en kinderen van 0 tot 19 jaar. Ouders kunnen deze pagina liken en krijgen zo berichtjes wanneer er een nieuw bericht gepost is.
Via deze link kom je op de pagina: www.facebook.com/ggdreeshof/

CITYTRAINER JUNIOR
De leerlingen in groep 7 en 8 gaan weer opgeleid worden tot Citytrainer Junior!
Onze vakdocent gym Evelien gaat deze opleiding verzorgen en dit vindt plaats
na schooltijd. We starten met opleiden in januari 2019. Daarover ontvangen
desbetreffende ouders nog een brief van Evelien.
Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

Het werken met Citytrainers sluit mooi aan bij onze stelregels, ons schoolplein
14 en bij ons vignet gezonde school. Op het schoolplein verzorgen de kinderen
van de groepen 7 en 8 in diverse pauzes een kort beweegmoment voor andere
leerlingen. Wij zien dat kinderen hierdoor groeien op diverse gebieden, o.a. op
het gebied van zelfvertrouwen, leiding nemen, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Hierdoor stimuleren we bewust de motorische ontwikkeling van
leerlingen, voor meer informatie kun je terecht bij Evelien.

