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EEN NIEUW JAAR MET NIEUWE PLANNEN
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere betrokkenen,
In de vorige Sporcktinfo schreef ik over onze plannen voor de komende jaren. Een
van die plannen is het creëren van een groen schoolplein voor onze leerlingen.
Eerder hebben jullie kunnen lezen dat dit in maart 2019 gerealiseerd zou worden.
Onlangs is de werkgroep, met een enthousiaste ouder, leerkrachten en ondergetekende aan de slag gegaan met dit project. Het vergt wat meer tijd en denkvermogen om met een goed plan te komen. Het geheel willen we verweven in onze
visie en onderwijsaanbod en we willen gebruik maken van diverse subsidies. Daarnaast vinden wij het belangrijk om ook de stem van de leerling mee te nemen in
het proces. Daar hebben we meer tijd voor nodig.
Onze buren van De Bibit zijn ook met de realisatie van een groen schoolplein bezig.
Ik heb regelmatig overleg met de directeur van de Bibit, Nicole Clemens, we hebben afgesproken om samen op te trekken. Op die manier kunnen we de plannen
nog beter op elkaar afstemmen. Wordt vervolgd dus…
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Gisteren hebben wij met het hele team een goede studiedag gehad. We zijn aan de
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dag. We hebben voor een groot deel onze koers bepaald voor de komende periode.
Komend half jaar gaan we deze plannen verder uitwerken met het team, MR, ouders en partners in een schoolplan voor 2020—2024. Het lijkt mij een mooie uitdaging om onze ambities te vertalen in een mooi schoolplan. Ik heb daar veel zin in.
Met vriendelijke groet,

DE VISIE VAN BS DE SPORCKT
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.

INSCHRIJVEN DRIEHOEKSGESPREKKEN
Van donderdag 31 januari tot en met vrijdag 8 februari hangen er bij de groepen 1 t/m 7
weer lijsten om in te tekenen voor de driehoeksgesprekken. In de groepen 8 worden er
adviesgesprekken gevoerd.
In geval van broertjes/zusjes, willen we vragen om bij het intekenen rekening te houden
met wisseltijd. Indien je niet zelf intekent, zal de leerkracht de afspraak inplannen. Op
maandag 11 februari komt de definitieve planning van de gesprekken bij de klas te hangen.
Ook wordt er een overzicht naar alle ouders gestuurd via de e-mail.
De gesprekken vinden plaats van maandag 18 februari tot en met donderdag 28 februari.
Voor de nieuwe ouders onder ons: een driehoeksgesprek is een gesprek met het kind,
ouder(s) en de leerkracht. Het kind vertelt in dit gesprek wat hij/zij al heeft geleerd, wat
hij/zij nog moeilijk vindt, waar hij/zij trots op is. Daarnaast vullen leerkrachten en ouders
dit gesprek aan. Tijdens het tweede driehoeksgesprek wordt er ook gekeken naar de groei
en ontwikkeling op basis van de Cito toetsen. In de groepen 1 & 2 gaat het om de leerlijnen
spel,
motoriek,
rekenen
en
taal.

OP DE KALENDER
7 februari: studiedag, alle kinderen zijn de
gehele dag vrij
13 februari: er verschijnt een nieuwe
SPORCKTinfo (#12)

SPREEKUUR SMW

SCHOOLSCHAATSEN GROEPEN 7

SMW is de afkoring voor School Maatschappelijk Werk (SMW).

Juffrouw Evelien had voor de groepen 7 geregeld dat die 3 keer mochten schaatsen bij de Ireen
Wüst IJsbaan.
Gelukkig gaven veel ouders zich op om ons naar de ijsbaan te vervoeren.
Het was heel leuk, we hebben veel geleerd en er waren veel coaches. Ook was het super gezellig omdat je met de hele groep mocht schaatsen.

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:

Het waren leuke lessen maar drie weken elke dinsdag schaatsen, vonden we eigenlijk ook wel
genoeg. Bij de ingang kreeg je een briefje zodat je je eigen maat schaatsen kon lenen.
Als je je schaatsen had, kon je doorlopen naar het trapje. Daar moest je je schaatsen aandoen
en even wachten totdat de poort open ging. Daarna had je tien minuten om vrij te schaatsen.

5, 12, 19 en 26 februari

Na tien minuten begon de les. Na drie weken hadden we veel geleerd , er waren ook wel wat
kinderen gevallen. Maar ja... dat hoort erbij!

De eerstvolgende gezamenlijke vergadering

Noor en Sofia (7a)

OR & MR
van de OR en MR:
Maandag 18 maart

EERSTVOLGENDE VRIJE DAG OF
VAKANTIE
7 februari: studiedag, alle kinderen zijn de
gehele dag vrij.

4 maart t/m 8 maart:
Carnavalsvakantie

VRIJWILLIGE
OUDERBIJDRAGE
Woensdag 23 januari hebben alle
ouders een brief voor de betaling
van de vrijwillige ouderbijdrage
ontvangen. Deze bijdrage gaat over
het gehele schooljaar 2018-2019.
Veel ouders hebben het al overgemaakt, u ook?

CITY-TRAINERS
Spelmiddag Citytrainer Junior dinsdag 5 februari om 15:00 uur
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 7 en 8 hard gewerkt om Citytrainer
Junior te worden. Ze hebben geleerd wat hun sterke kanten zijn, hoe ze voor de groep
staan, hoe ze de groep verdelen, hoe ze kinderen aanspreken op gedrag en nog veel meer.
Ze zijn bijna klaar om in de pauzes op school de leerlingen les te geven. De Citytrainer Juniors hoeven alleen nog maar in de praktijk te laten zien wat ze kunnen. Daarom organiseren
zij een spelmiddag op dinsdag 5 februari van 15:00 uur tot 15:45 uur op het speelplein van
de school. De Citytrainer Juniors staan op het speelplein klaar om hun spel te geven, alle
leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn welkom om mee te doen bij hun spellen. Je hoeft je
niet in te schrijven.
Hopelijk zien we jullie op het schoolplein!!!

INFORMATIEAVOND LEERLIJNEN GROEP 1-2
Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

Onlangs hebben wij besloten om voor de leerlingen in de groepen 1 en 2 geen Cito toetsen
meer af te nemen. Deze toetsen zijn een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem, naast leerlijnen en observaties. We hebben dit besluit genomen in navolging van het besluit van de
Tweede Kamer. Daarin is besloten om de kleutertoetsen per 2021 af te schaffen. Wij kiezen
hier nu al voor omdat dit beter aansluit bij onze visie en huidige werkwijze.
We hebben een goed alternatief, we werken al een paar jaar vanuit de leerlijnen. Daarmee
observeren en registeren wij de ontwikkeling van de leerlingen. Wellicht al bekend omdat
de overzichten van de leerlijnen al te vinden zijn in de portfolio’s die tijdens het schooljaar
mee naar huis gaan. Door het afschaffen van de ‘kleutertoetsen’ hebben we daar meer tijd
voor.
Deze informatie hebben alle ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 reeds ontvangen.
Wij vinden het belangrijk om alle ouders hiervan op de hoogte te stellen, er wordt een informatiemiddag en -avond gehouden voor de ouders met leerlingen in de groepen 1 en 2.
Voor de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling nog wel met de Cito
toetsen. Deze nemen wij twee keer per jaar af en geven een goed beeld van de opbrengsten
en vooruitgang van de leerling, de groep en onze totale school.
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