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TOT ZIENS 2018...
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
De laatste SPORCKTinfo van 2018. Ik hoop dat velen van jullie
mogen terugkijken op een mooi en prettig jaar. Daar hebben wij
als school hopelijk ook een positieve bijdrage aan geleverd. Voor
mij persoonlijk natuurlijk een bijzonder jaar om als nieuwe directeur leiding te geven aan een geweldig team op deze school.
Ik ben trots op mijn teamleden die iedere dag weer voor de klas
staan en met de kinderen vol enthousiasme aan de slag gaan. Interne wisselingen en vervangingen hebben we de laatste periode
meegemaakt. Erg fijn om dan gebruik te maken van de bereidheid
én flexibiliteit van teamleden. Gelukkig kan ik zeggen dat we nog
geen één klas met kinderen naar huis toe hebben gestuurd. Zo
zorgen we er samen voor dat alle kinderen iedere dag goed onderwijs krijgen.
Mooi om te zien dat onze stelregels steeds meer zichtbaar worden
in de klas. Voorbeelden daarvan zijn de reken– en taalcircuits in de
diverse groepen. Zo wordt ook het portfolio nog de komende periode verder doorontwikkeld. Ook ben ik trots op alle teamleden die
ondersteunend werk doen op onze school. Die zijn vaak minder
zichtbaar, maar onmisbaar in de dagelijkse gang van zaken.
We maken ons op voor de laatste loodjes van dit kalenderjaar.
Komende week vindt de kerstviering plaats. Ieder jaar weer toveren een aantal ouders van onze OR de speelplaats om tot een gezellige plek om met elkaar te kletsen. Ik hoop velen van jullie daar
te zien en te spreken. Iedereen die wil komen is welkom.
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Namens het team wens ik iedereen dan ook een gezond en voorspoedig 2019.
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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.

WARANDELOOP
Zondag 25 november was het weer zover, de Warandeloop!!! Op het evenementen terrein van de Beekse Bergen renden de leerlingen op een koud
modderig parcours. Wat gingen ze hard door de blubber!! ’s Ochtends om
9.30 uur werd er afgetrapt door de meisjes uit groep 1 en2. En om 11.15
uur gingen de jongens en meisjes van de groepen 8 het parcours voor de
laatste keer op. Super goed gedaan jongens en meisjes. Wij zijn weer trots
op jullie!!!

20 december: kerstbuffet van
18.00—19.15 uur.

Groep 1:

Noah 18e Roan 28e

Groep 2:

Antje 7e Sofie 17e
Lucas 20e Ivar 53e

Groep 3:

Puk 13e

Groep 4:

Elise 1e Lynn 13e Milou 20e Adriana 25e Anne 34e
Charlotte 36e Esmee 40e Eddie 2e Ruben 4e Mecx 9e
Finn 13e Jesper 24e Mika 34e Quinn 35e Daan 37e

Qiyara 26e

Rose-Lynn 17e

Luuk 34e

OP DE KALENDER

Groep 5:

Pjotr 32e

Groep 6:

Zita 2e Kai 3e (groep 5)
Thomas 35e

Jara 56e

Jens 2e

16 januari: er verschijnt een
nieuwe SPORCKTinfo (#10)

Zoë 32e

Enver 45e
Jasper 8e

Owen 33e

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:

Groep 8:

Jasper 8

e

18 december
8, 15 en 22 januari

OR & MR
De eerstvolgende vergadering

OUDERBIJDRAGE

OR
Dinsdag 15 januari

De vrijwillige ouderbijdrage is, net als voorgaande jaren, voor komend
schooljaar op € 45,- per leerling vastgesteld. De ouderraad (OR) organiseert
in samenwerking met de school hiervan activiteiten. De hoogte en de verdeling van ouderbijdrage is met goedkeuring van de MR vastgesteld:
Schoolreis:
Kamp:
OR:
Lustrum:

€
€
€
€

12,50
10,17,50
5,-

De penningsmeester van de OR stelt samen met de directeur van de school
de begroting op. De oudergeleding van de MR controleert jaarlijks de jaarrekening en aan de MR wordt ook verantwoording afgelegd. Aan het einde van
het kalenderjaar zal ook in de Sporcktinfo een bericht komen met hoe deze
gelden zijn besteed. Op deze manier zorgen wij voor een transparante
werkwijze.
In januari 2019 ontvangen alle ouders een brief met verdere details over
het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage.

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

TERUGKOPPELING
OPROEP
Naar aanleiding van het bericht over het lerarentekort,
zijn er inmiddels zes ouders
die hebben aangegeven open
te staan voor eventuele vervangingen. Dat is geweldig
nieuws. Deze ouders hebben
inmiddels een e-mail ontvangen van Jos.

GEVONDEN VOORWERPEN
Vrijdagochtend 21 december kunt u in de aula weer kijken of er bij de gevonden voorwerpen iets van uw kind ligt.

Fijn dat er constructief wordt
meegedacht om een oplossing te vinden voor het lerarentekort.

KERSTVIERING
Donderdag 20 december
houden wij onze jaarlijkse
kerstviering. Alle ouders ontvangen vandaag een e-mail
met informatie over deze
kerstviering.
Mocht je deze e-mail niet
ontvangen hebben, laat het
dan even weten bij de
groepsleerkracht.

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 team van De Sporckt
wenst alle ouders en
verzorgers een goed,
veilig en gezond 2019!

