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WE MOGEN WEER VOLLEDIG OPEN!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere betrokkenen,
Zoals aangekondigd in de persconferentie van vorige week
dinsdag gaat het basisonderwijs weer volledig open. Vanaf 8
juni mogen alle kinderen weer alle dagen naar school. Deze
week ontvang ik de protocollen vanuit de PO-Raad en ons
bestuur om de school weer volledig te openen. Daar ga ik
met ons team en de MR weer mee aan de slag. Alle ouders
ontvangen zo spoedig mogelijk, uiterlijk volgende week, de
benodigde informatie.
Het goede nieuws over het volledig openen van de scholen
betekent ook groen licht voor een aantal activiteiten. Doordat alle kinderen weer op school mogen zijn, kunnen we de
groepsfoto’s en de oefenmiddag door laten gaan. Op deze
manier kunnen we het schooljaar toch nog vastleggen en
hebben de kinderen de mogelijkheid om te oefenen in de
nieuwe samenstelling. We hebben besloten om dit jaar alleen de groepsfoto’s op school te maken. Ouders die interesse hebben in een portretfoto (of broer/zusfoto) kunnen
daar op een andere locatie een afspraak voor maken. In de
volgende Sporcktinfo van 10 juni zal daar een uitgebreider
bericht over komen. Op deze manier ben je alvast op de
hoogte.
Misschien heb je het al gezien: de website van de school is
nieuw! De website (www.sporckt.nl) heeft nu mooie foto’s
en de kleurstelling past bij het nieuwe interieur van de
school. De website wordt nog aangevuld met meer informatie de komende weken. Op dit moment zijn er ook twee ontwerpbureaus bezig met het ontwerpen van een nieuw logo
en slogan, passend bij onze nieuwe visie en uitstraling.
Wij zijn heel benieuwd hoe dit er uit gaat zien! Veel leesplezier, want er staan een hoop interessante informatie in.
Met vriendelijke groet,
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DE VISIE VAN BS DE SPORCKT
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.

KANDIDAAT GEZOCHT VOOR DE GMR
Binnen Xpect Primair – de overkoepelende organisatie van basisscholen waaronder ook De Sporckt valt – worden de Medezeggenschapsraden van alle scholen vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (ook wel GMR genoemd). De GMR overlegt
met het college van bestuur over een breed scala aan onderwerpen
die betrekking hebben op de scholen en het primair onderwijs.
Elke school binnen de GMR wordt door zowel een personeelslid als
door een ouder vertegenwoordigd. Namens het personeel van De
Sporckt neemt Wilma Verhoeven zitting in de GMR, op het moment is
er een vacature voor de oudergeleding.
Daarom zijn wij op zoek naar een kandidaat die namens de ouders
zitting wil nemen in de GMR. Een ouder die het interessant vindt op
een bestuurlijk niveau mee te praten en een actieve bijdrage wil leveren aan een stimulerend leerklimaat voor onze kinderen.
De GMR komt gemiddeld zo’n 8x per jaar bijeen.

OP DE KALENDER
10 juni- Verschijnt de nieuwe
SPORCKTinfo (#17)
12 juni - Groepsindeling voor
schooljaar 2020—2021
18 juni - Oefenmiddag, alle kinderen oefenen in de nieuwe groep.

Geïnteresseerde ouders die meer willen weten over de GMR, bijvoorbeeld hoe deze functioneert en de onderwerpen die besproken worden, kunnen zich wenden tot Wilma Verhoeven via de mail:
wilma.verhoeven@xpectprimair.nl
Ouders die zich kandidaat willen stellen kunnen dit doen via één van
de leden van de MR of door een mail te sturen naar:
mrsporckt@gmail.com

SPREEKUUR SMW
Donderdag van
14.00 uur—15.00 uur
SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW).
Koen van Nisselrooij heeft zijn
eerstvolgende spreekuur op:

AFSCHEID ANTOINETTE
Antoinette Lodewijks gaat aan het einde van dit schooljaar met prepensioen. Antoinette is op 1 augustus 1994 gestart met werken op
De Sporckt. Ze heeft 26 jaar op de Sporckt gewerkt in diverse functies en groepen. Ze heeft de beginperiode van De Sporckt meegemaakt, waarin de school enorm aan het groeien was en de piek in
leerlingaantallen (meer dan 1000 leerlingen). In die gehele periode
heeft ze met veel energie en passie gewerkt om het onderwijs vorm
te geven op onze mooie school. Afgelopen april heeft ze zelfs haar 40
jarig dienstjubileum gevierd. Een onderwijsmijlpaal waar ze echt trots
op mag zijn…
Nog een paar weken en dan zit het er voor Antoinette echt op. Met
het team nemen wij met een speciale borrel afscheid van haar. Voor
ouders en leerlingen is er op haar laatste werkdag, woensdag 8 juli,
een inloopmoment.

Dit afscheidsmoment is van 14.45—15.15 uur. Dat vindt buiten op
het schoolplein plaats naast haar lokaal. Op deze manier kunnen we
ook de 1,5 meter afstand in acht nemen. Mocht je kind iets willen
knutselen of maken voor haar afscheid, of heb je een kleine attentie,
dan kun je gebruik maken van dit moment.

Binnenkort worden de
spreekuren weer hervat
op onze school.

OR & MR
De eerstvolgende gezamenlijke
vergadering van de OR en MR:
Dinsdag 23 juni 2020

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE
Alle kinderen zjin vrij:
1 juni i.v.m.
Tweede Pinksterdag

ONTWIKKELINGEN KINDCENTRUM
Na de zomervakantie huisvesten we de kinderen van 0-6 jaar samen in één gebouw. Alle activiteiten van
onderwijs tot opvang voor baby’s, peuters en kleuters vinden plaats in dat gebouw. De kinderen in de
leeftijdsgroep van 6 t/m 12 jaar ontvangen onderwijs en opvang in het rode gebouw. Op deze manier
zorgen wij voor een veilige en vertrouwde omgeving passend bij iedere leeftijdsgroep. Dit betekent dat
de kleutergroepen verhuizen van het rode naar het groene gebouw.
Samen met kinderopvang de Teddybeer vormt basisschool De Sporckt een kindcentrum. Eén van onze
stelregels is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving. Omdat wij dit vanaf het begin van de
schoolloopbaan willen realiseren, starten de groepen 1 en 2 in het nieuwe schooljaar samen met kinderopvang de Teddybeer in het groene gebouw.
De samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs is niet meer weg te denken uit de samenleving. Op deze manier dragen wij zorg voor een betere doorgaande leerlijn en kunnen we gebruik maken
van elkaars expertise.
Afgelopen schooljaar heeft het hoofdgebouw een fantastische make-over ondergaan. Dit wordt nu doorgetrokken naar het groene gebouw. Op dit moment zijn we (in samenwerking met de medewerkers van
de Teddybeer) druk bezig met de ontwerpen van nieuw interieur voor de gezamenlijke ruimtes. Uiteraard
zal dit in dezelfde stijl zijn als het hoofdgebouw.
Hieronder vind je sfeerbeelden om een impressie te krijgen.
Samen met de kinderopvang kunnen wij onze vier kernwaarden (authenticiteit, openheid, solidariteit en
vertrouwen) en de kernwaarden die zij hanteren (spelen, leren en groeien) samenvoegen tot één mooi
concept voor ons Kindcentrum. Wij werken al op verschillende onderdelen samen met de Teddybeer. We
wisselen diensten en personeel uit, er is een doorgaande leerlijn en verschillende activiteiten organiseren
we samen met de Teddybeer. Dit zijn inhoudelijke onderwijsactiviteiten maar ook feesten zoals bijvoorbeeld Carnaval en Sinterklaas. Voor volgend jaar staat er ook het opstarten van een peuter-kleutergroep
op de planning. Op deze manier kunnen we al eerder samen met de pedagogische medewerkers inspelen
op bijvoorbeeld een extra talige omgeving voor kinderen die dat nodig hebben. Op deze manier werken
we aan een betere overgang naar de basisschool toe.
Wij hebben heel veel zin om deze stap te zetten, zodat we een nog betere samenwerking kunnen aangaan in ons kindcentrum. Voor vragen kun je terecht bij de leerkrachten Catharina Kolen
(catharina.kolen@xpectprimair.nl), Vera Vermin (vera.vermin@xpectprimair.nl) of bij de locatiemanager
Steffy Kusters van de Teddybeer (steffykusters@deteddybeer.nl).

KIDS MAKEN DE BLITS
Hiernaast zie je de vlag die Kenyi Sanchez heeft ontworpen. Kenyi zit
in groep 7A bij de leerkrachten An-Marie en Patty. Misschien heb je de
vlag al gezien op de heuvel in het centrum van Tilburg. Hier zijn wij
natuurlijk heel erg trots op!
Wisten jullie dat er ook gestemd kan worden op deze vlag?
Ga dan naar de website van Kids maken de Blits en stem op vlag
nummer 51. Dat is de vlag van De Sporckt. Voor de winnaar (de vlag
waarop het meeste gestemd wordt) is er een prijs: namelijk een dagje weg met de klas.
Dat zou fantastisch zijn! Wees er snel bij, stemmen kan tot 1 juni.

De link naar de website is hieronder te vinden. Stemmen maar!
http://www.kidsmakendeblits.nl/wedstrijd.html

IVN NATUUROUDERCURSUS
Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen in de klas, maar ook
daarbuiten kennis kunnen maken met de natuur. Dat vindt IVN Tilburg
ook. IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie.
Om dit te stimuleren hebben we in het van najaar 2020 in Tilburg een
eerste Natuuroudercursus georganiseerd.

Dit is een korte gratis cursus voor ouders / grootouders die zich willen
inzetten voor het natuuronderwijs op de basisscholen. Tijdens de cursus
lopen we met de deelnemers diverse mogelijkheden door voor de organisatie en uitvoering van natuurlessen buiten de klas. Hierdoor kunnen zij
een waardevolle ondersteuning bieden aan de leraren bij de uitvoering
van het natuuronderwijs.
Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:

Als de Coronamaatregelen het toelaten, is het de bedoeling om in september met een nieuwe cursus van start te gaan. De inschrijving hiervoor
loopt tot 22 juni.
Voor meer informatie kun je de bijlage openen die met deze Sporcktinfo
is verzonden. Meer informatie vind je op de website www.ivn.nl of stuur
een e-mail naar femke.dekort@xpectprimair.nl

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

BERICHT VAN DE MR
In deze Corona-tijden heeft de MR haar taak en werkzaamheden op digitale wijze voortgezet. De vergaderingen vinden online via Teams plaats.
Op het moment dat bekend werd dat de scholen op 11 mei weer open
zouden gaan, zijn ouders en leerkrachten uit de MR betrokken bij het protocol voor de heropening van de school. Als MR vonden we het goed te
zien dat de directie en het team hierbij voortvarend en zorgvuldig te werk
zijn gegaan. Vanuit verschillende ouders hebben we terug gehoord dat de
terugkomst op school goed georganiseerd was. Ook het team kijkt tevreden terug op de herstart op school.
BASISSCHOOL
DE SPORCKT

De komende tijd blijft het zoeken naar manieren en oplossingen om samen de gang naar school goed te laten verlopen. Hoewel we als MR minder zichtbaar zijn (we staan immers niet meer met alle ouders tezamen
op het schoolplein), horen we nog steeds graag vragen, zorgen of wensen
die bij ouders leven.
We zijn bereikbaar via mrsporckt@gmail.com.

