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WELKOM 2019!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
De eerste Sporcktinfo van 2019. Al vele ouders heb ik een hand geschud of kort
gesproken. Dat voelt prettig. Ik wens iedereen die bij onze school betrokken is het
beste voor 2019.
Komend jaar wordt er één waarin er veel nieuwe dingen op de rol staan. Bijvoorbeeld het meubilair in de school, het groene schoolplein en ons schoolplan. Daarin
ga ik met het team verder aan de slag met onze missie en visie.
Dit schooljaar maken wij met het team, ouders, de MR, de Teddybeer en andere
partners een nieuw schoolplan voor de periode 2020-2024. Daar kijk ik erg naar uit.
Stap voor stap gaan we met het team onze ambitie voor de komende jaren formuleren en vervolgens realiseren. Ook ga ik daarbij alle belangrijke partners in onze
wijk en schoolomgeving betrekken. Dat is nodig om het goede te doen voor alle
kinderen van 0 tot 13 jaar in dit deel van de Reeshof.
Bij de nieuwjaarsborrel van het team, de MR, de OR en de Teddybeer hebben Steffy
Kusters en ik ook aangegeven dat we nog meer gaan samenwerken binnen ons
kindcentrum. Zo gaan een aantal pedagogisch medewerkers van de Teddybeer de
Kanjertraining volgen. Hiermee zorgen we voor een doorgaande pedagogische lijn.
Op die manier gaan we leren om dezelfde taal te spreken voor ‘onze kinderen’.
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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

OPEN DAGEN VO
Deze informatie is voor ouders met kinderen in groep 7.
In de maanden januari en februari hebben veel scholen in het voortgezet onderwijs
open dagen/open avonden. Ook voor de leerlingen van groep 7 is het zinvol om een
aantal scholen te bezoeken. De leerlingen kunnen dan alvast sfeer proeven en krijgen
een eerste indruk van het voortgezet onderwijs. De open dagen/avonden kunt u vinden
op de website: www.povo-013.nl

OP DE KALENDER
29 januari: studiedag, alle kinderen zijn de

VERSLAG KERSTVOETBALTOERNOOI
Lekker voetballen
Verschillende sporthallen in Tilburg werden richting het einde van de kerstvakantie overspoeld
door zaalvoetballers en zaalvoetbalsters. Brett, Björn, Jorg, Len en Niklas vormden samen het
team ‘Sporckt 1’ en mochten in de oranje shirts aantreden tegen drie andere scholen. Na een
korte wedstrijdbespreking “kom op jongens, lekker voetballen”, gingen ze de zaal in. De eerste
wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 4-0. Wat een begin! Mooie goals en goede samenwerking. Lachende gezichten waren het gevolg. Even een half uurtje uitblazen op de tribune en
daarna de andere twee wedstrijden. De tweede wedstrijd was lastig. Net voor het laatste fluitsignaal maakte Len de belangrijke gelijkmaker, het werd 1-1. Na de 3-1 overwinning in de laatste wedstrijd werd de balans opgemaakt. Toen bleek dat ‘Sporckt 1’ haar poule gewonnen had.
De jongens mochten een heuse beker ophalen bij de prijsuitreiking. Een mooie dag dus. Lekker
gespeeld, veel plezier gemaakt…en gewonnen ;)

gehele dag vrij
30 januari: er verschijnt een nieuwe
SPORCKTinfo (#10)
7 februari: 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:
22 januari
5, 12, 19 en 26 februari

OR & MR
De eerstvolgende gezamenlijke vergadering
van de OR en MR:

Het voetbaltoernooi
Het was 4 Januari de sfeer zat er goed in. Er waren veel supporters en het was gezellig. Onze
eerste wedstrijd was tegen Pantarijn we speelden 1-1 gelijk. De 2e wedstrijd speelden wij tegen de Bibit we wonnen met 7-1. Onze 3e wedstrijd. Wij speelden tegen de Klinkers gelijk 1-1.
Toen hing het ervan af of Pantarijn won en ze hadden gewonnen. Toen moesten we de kruisfinale spelen tegen Christoffel en wonnen met 4-1. En toen de finale tegen Lochtenbergh het
werd 0-1 voor hun maar de nummers 1 en 2 gaan door dus …...

Maandag 18 maart

EERSTVOLGENDE VRIJE DAG OF
VAKANTIE
29 januari: studiedag, kinderen zjin de gehele

Ja, wij De Sporckt zijn door naar het Cruyff court. Daar moeten wij tegen alle nummers één en
twee van heel Brabant. We hopen dat we winnen, maar we spelen natuurlijk sportief. Dit was
ons verslag over het voetbaltoernooi, groetjes van Tiemo en Mas.

dag vrij.
7 februari: studiedag, alle kinderen zijn de
gehele dag vrij.

4 maart t/m 8 maart:
carnavalsvakantie

VRIJWILLIGE
OUDERBIJDRAGE
Woensdag 23 januari ontvangt u de
brief voor de betaling van vrijwillige
ouderbijdrage voor uw kind(eren)
voor het schooljaar 2018-2019.

IJSSPORTEN EN BEEBALTOERNOOI
Dit jaar doet De Sporckt mee met de IJssporten & Beebal/Basebal toernooi in de carnavalsvakantie.
Het Vakantietoernooi IJssport vindt plaats op vrijdag 8 maart 2019 bij de Ireen Wüst IJsbaan. Het Vakantietoernooi Beeball/Softbal wordt op zondag 10 maart in sportcomplex T-Kwadraat gespeeld.
Onderdelen van de ijssporten zijn schaatsen, ijshockey en curling:
Schaatsen— Alle kinderen gaan op de 400 meter baan een Elfstedentocht rijden inclusief stempelposten. De kinderen bepalen zelf het aantal rondjes dat ze rijden. IJshockey—Alle kinderen kunnen proberen om een puck in de goal te schieten. Curling—Dit onderdeel is alleen voor de kinderen van de
groepen 6-7-8. Er wordt een partijtje gespeeld tegen een andere school.
Beeball wordt gespeeld door kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar. Het lijkt op slagbal, wat je tijdens een gymles hebt gespeeld. Kijk maar eens op: www.youtube.com. Zoek op Beeball - Het spel. Het
filmpje duurt 2 minuten en is voor de groepen 3 tot en met 6.
Houd je van een uitdaging? Vind je het leuk om samen met anderen een sport te beoefenen, waarin je
heel explosief beweegt? Vind je het leuk om lekker hard tegen een bal aan te slaan? Dan is Softbal een
sport voor jou. Je speelt met een grotere bal dan bij honkbal en het spel is even stoer! Dit is voor de
groepen 7 en 8.
De kinderen die interesse hebben krijgen een inschrijfformulier mee naar huis. Deze kun je bij Irma
weer ingevuld inleveren. Heeft je kind geen brief mee naar huis gekregen, maar hij/zij heeft wel interesse, dan kun je bij Irma ook een inschrijfformulier ophalen. Wees op tijd, inschrijven kan tot 25 januari. Let op bij de ijssporten: hier zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Bij teveel inschrijvingen wordt
er geloot. U krijgt bij uitloting natuurlijk uw geld terug.

EXCURSIE TEXTIELMUSEUM GROEPEN 6
Deze week zijn de groepen 6 op excursie geweest naar het Textielmuseum in Tilburg. In de geschiedenislessen is aandacht geweest voor de Industriële Revolutie en de opkomst van de stoommachine. Mooi om de gevolgen van deze ontwikkeling in werkelijkheid te kunnen zien.

In het museum hebben we een rondleiding gehad en diverse machines aan het werk gezien (en
gehoord!) We weten nu welke acht stappen er nodig zijn om van wol een echte deken te maken.
Daarnaast zijn alle kinderen ook zelf aan de slag gegaan met de basistechniek van het weven. Dit
bezoek was niet mogelijk geweest zonder de hulp van ouders, nogmaals bedankt voor het rijden.

BERICHT VAN DE MR
Op 10 december jl. heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden. Hierbij willen we
enkele belangrijke punten uit de vergadering met jullie delen.
Allereerst hebben we van ‘input van ouders’ een vast agendapunt gemaakt. We hebben
ervaren dat jullie de oudergeleding van de MR steeds beter weten te vinden. (Zo niet:
we zijn bereikbaar via mrsporckt@gmail.com). Aan de hand van dit vaste agendapunt
brengen wij de door jullie gestelde vragen, geuite zorgen, wensen en suggesties iedere
vergadering in. Blijf ons dus vooral opzoeken!
Zo hebben we geconstateerd dat het feit dat de ‘klassenlijsten’ (lijsten met namen van
leerlingen) vanwege de AVG niet meer verspreid mogen worden, in sommige klassen als
een gemis wordt ervaren. Het schoolteam gaat in samenspraak met de MR nadenken
over de mogelijkheden, met name in nieuwe groepen met startende kleuters, om dat te
ondervangen. Ook zijn zorgen van ouders over gezonde voeding op school besproken.
Dit is een thema wat het komende jaar onderwerp van gesprek zal zijn, onder meer bij
de vormgeving van het nieuwe schoolplan (2020-2024). Verder heeft de directie van de
school vanwege het bekende lerarentekort een protocol ‘vervanging bij ziekte van de
leerkracht’ opgesteld en dit aan de MR voorgelegd. De verschillende – soms creatieve stappen die genomen worden bij ziekmelding van een leerkracht zijn besproken, om de
situatie dat kinderen thuis moeten blijven zo veel als mogelijk te voorkomen.
Tenslotte heeft de MR de laatste hand gelegd aan het MR-jaarplan en het huishoudelijk
reglement. Deze documenten zullen we snel op de Sporckt-website publiceren, zodat
voor iedere geïnteresseerde de handelswijze van de MR inzichtelijk is.
De eerst volgende MR-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 20 februari om 19.30
uur.

ORGANISATIE AVONDVIERDAAGSE
In Sporcktinfo nummer 6 en 7 hebben wij oproepen gedaan aan ouders over het organiseren van de avondvierdaagse. Daar zijn geen reacties op gekomen.
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. Ook in het team hebben wij hierover gesproken. Werkdruk is een bekend thema in het onderwijs, dit hebben wij meegenomen in het besluit. Door deze activiteit niet meer te organiseren kunnen wij meer tijd
besteden aan onderwijsinhoudelijke doelstellingen. Dat komt het onderwijs op onze
school ten goede. Daarom hebben wij besloten om de avondvierdaagse niet meer namens de Sporckt te organiseren.

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

Vanzelfsprekend kun je nog wel deelnemen aan de avondvierdaagse. Dat kan door zelf
een aanmelding te doen via de website van de stichting. Voor dit jaar staat de avondvierdaagse gepland van 17 tot 20 juni 2019. Tegen die tijd berichten wij over hoe de
inschrijving in zijn werk gaat.
BASISSCHOOL
DE SPORCKT

