Een fijn en gezond 2022
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
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hebben we ook mooie momenten gehad met elkaar. Zo hebben we in febru-
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ari ons nieuwe logo gepresenteerd en hebben alle kinderen een sleutelhan-
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ger en een mooie flyer gekregen. Ook hangt ons nieuwe logo nu in het groot
aan de voorkant van het rode gebouw. Later in het jaar is ook het groene
gebouw aan de buitenkant voorzien van onze, inmiddels bekende, visuals. In
maart hebben we de peuter-kleutergroep geopend, vanwege het succes
breiden we die begin 2022 uit naar een extra ochtend. Na de meivakantie zijn
er opnames geweest van het TV programma Dit is Holland, een prachtige
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video waarin we in twee minuten laten zien wie we zijn en waar we voor

Vertrouwde & veilige omgeving

staan. Deze video staat op onze website en is nog steeds te bekijken.
In september zijn we het nieuwe schooljaar met een flink aantal nieuwe ge-
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zichten gestart. Inmiddels zijn Lieke, Geert, Will, Nellie, Mella, Daphne, Hanna,
Hakima en Bjorn bekende gezichten geworden voor de leerlingen en ouders.
Afgelopen maand zijn Aniek en Denise ook nog gestart bij ons als onderwijsassistent. Ze stellen zich op pagina 4 voor. Wat zijn we blij met deze toppers!
Door alle andere ontwikkelingen zou je bijna vergeten dat we dit jaar ons
lustrum vieren. We bestaan namelijk 30 jaar! Gelukkig hebben we al genoten
van een schoolreis en hebben de kinderen een extra groot cadeau (dopper)
van Sinterklaas gekregen. Op naar nog meer leuke activiteiten in 2022.
Via deze weg wil ik graag alle ouders bedanken voor alle inzet en flexibiliteit.

De Sporcktinfo is onze
vaste nieuwsbrief voor alle
ouders van de school. Deze
nieuwsbrief verschijnt om de
twee weken en ontvangt u via
de e-mail of de schoolapp.

De afgelopen maanden hebben ook veel van jullie aanpassingsvermogen
gevraagd, bedankt voor jullie begrip. We wensen iedereen fijne kerst– en
feestdagen toe en een goede afsluiting van dit jaar.

Met vriendelijke groet,

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (BSSporckt) om
op de hoogte te blijven van alle informatie, nieuwtjes en foto’s.
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Ontwikkelingen lockdown
Sinds 19 december zitten we in een harde lockdown en zijn de scholen gesloten tot 9 januari 2022. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer
de scholen opengaan. Dit krijgen wij, net als iedereen in Nederland, op 3
januari 2022 te horen. In verband met de kerstvakantie, zal een eventuele
verlengde schoolsluiting, ook nog wat voorbereiding met zich meebrengen.
Deze week zijn alle groepsleerkrachten alvast wat zaken op de achtergrond
aan het voorbereiden, mochten de scholen inderdaad langer dicht blijven.
Als we langer dicht blijven gaan we onderwijs op afstand aanbieden. We
communiceren daar pas na 3 januari over als er meer duidelijkheid is. In die
brief zullen we dan ook aangeven hoe we de noodopvang regelen en hoe
we het onderwijs op afstand gaan vormgeven.
Natuurlijk is er ook de kans, afhankelijk van het verloop van komende weken, dat we wel gewoon op 10 januari weer de deuren mogen openen. Laten we dat vooral met zijn allen hopen, want fysiek onderwijs is natuurlijk
het beste voor alle leerlingen.

10 januari - Start thema IPC
19 januari - SPORCKTinfo (#9)

Kerstviering
Afgelopen vrijdag hebben we de geïmproviseerde kerstviering gehouden
met elkaar. Het was erg fijn om de laatste schooldag van 2021 met een
kerstontbijt te beginnen. De kinderen hebben enorm genoten van het
kerstontbijt en de gezellige sfeer. Hieronder wat foto’s van deze ochtend.

SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW)
melden via Koen:
k.vannisselrooij@imwtilburg.nl
Het spreekuur van SMW
is nu telefonisch of digitaal:

De eerstvolgende vergadering
van de OR en de MR is:

25 januari 2022

18 december t/m 9 januari Verlengde Kerstvakantie

Alex gaat stoppen
Na de kerstvakantie gaat Alex stoppen met zijn werkzaamheden als
conciërge bij ons op school. Al vele jaren is hij voor veel ouders en leerlingen een gewaardeerd en vertrouwd gezicht. Vanwege gezondheidsredenen is het helaas voor Alex niet meer mogelijk om zijn werk te blijven doen als conciërge. Helaas blijkt de fysieke belasting van zijn werk
te hoog en gaat dit ten koste van zijn gezondheid.
Hoe het afscheid er na de vakantie uit gaat zien, is nog niet duidelijk,
dit heeft ook te maken met de maatregelen die er dan gelden. Natuurlijk laten we het afscheid van Alex niet stilletjes voorbij gaan. Er komt
een mooi moment dat ouders en leerlingen afscheid kunnen nemen
van ‘onze’ Alex.
Mocht je nog een bericht willen sturen naar Alex dan is hij te bereiken
via zijn e-mail adres: alex.akkermans@xpectprimair.nl
Alvast via deze weg willen wij Alex ontzettend bedanken voor de goede
zorgen en zijn inzet voor De Sporckt.

Thuis leeskilometers maken
Hierbij wat tips voor thuis om
voldoende leeskilometers te
maken. Om zich te kunnen
ontwikkelen tot ervaren lezers,
is het voor kinderen van groot
belang dat ze voldoende leeskilometers maken. Maar 15 minuten lezen per dag, dat
draagt al structureel bij aan de
taalontwikkeling van ieder
kind.
Wil jij als ouder je kind hier
graag bij helpen? Met deze tips
voor thuis blijft lezen gezellig
(voor zowel kind als ouder).
Klik hier voor de tips.

Studiedag IPC
Op dinsdag 14 december hebben wij onze tweede studiedag over IPC
gehad. IPC staat voor International Primary Curriculum, het is een middel om thematisch onderwijs aan te bieden zodat er meer samenhang
is tussen verschillende vakgebieden. We willen als school dat er meer
samenhang in het leren komt, hierdoor wordt het onderwijs betekenisvoller en zijn de leerlingen nog meer betrokken bij het onderwijs.
Leerlingen hebben met IPC meer plezier en worden zich meer bewust
van hun eigen ontwikkeling. Ze weten waarom ze nieuwe dingen leren,
leggen makkelijker verbanden en ontdekken hoe ze beter worden.
Tijdens deze tweede studiedag hebben we theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. We hebben meer geleerd over het focussen op de juiste doelen en leerinhouden, daarnaast hebben we gekeken naar het effectief inrichten van de leerwanden in de klas. Hiermee maken we het
leerproces zichtbaar voor de leerlingen en de leerkracht. In de middag
zijn we aan de slag gegaan met de voorbereiding van het tweede thema. We hopen dat we daarmee op 10 januari 2022 kunnen starten.
IPC is gekozen omdat het past bij de visie van onze school, het gaat uit
van ontdekkend (vanuit spel) en onderzoekend leren. Zeker die onderzoekende houding willen we een grotere plek geven bij het oudere kind
in de groepen 5 t/m 8.

Meer informatie vind je op: www.ipc-nederland.nl
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Even voorstellen: Aniek
Grijp je kans!

Hoi allemaal!
Ik ben Aniek van de Laar. Ik ben 21 jaar en kom uit Rijen. In het dagelijks leven ben ik erg sportief en volleybal ik in Tilburg. Ik heb ook de
ALO gedaan, dus ik kan ook als docent LO aan de slag. Bewegen is dus
mijn ding. Om me verder te ontwikkelen ben ik begonnen aan de
PABO. Hiervoor liep ik stage op De Sporckt en wanneer dit afliep, kon
ik niet wegblijven. Sinds kort ben ik weer werkzaam op De Sporckt als
onderwijsassistent binnen parallel 1/2. Ik vind het super leuk dat ik weer
aan de slag kan gaan met de kinderen en hoop dat ik ze veel bij kan
brengen zowel fysiek als cognitief!
Groetjes van Aniek

Even voorstellen: Denise
Hallo allemaal,
Ik ben Denise, 29 jaar en moeder van een zoontje van 2 jaar.
Op maandag, dinsdag en donderdag kom ik de leerkrachten
ondersteunen als onderwijsassistent in groep 1 en 2. Ook ben ik
‘s middags vaak te vinden in het atelier, waar de kinderen bij mij al hun
creativiteit kwijt kunnen. Mijn hart en passie ligt bij het werken met kinderen. Ik heb er dan ook heel veel zin in! Naast mijn werk ben ik graag
buiten en onderneem ik het liefst leuke activiteiten met mijn zoontje.

Vanwege het vertrek van
Steffie (groep 4B) zijn wij
op zoek naar een leerkracht voor ons team.
De vacature is vorige week
al gedeeld via onze sociale
mediakanalen. Kent of
bent u degene die ons
team komt versterken?
Het delen van de vacature
wordt erg gewaardeerd.
Meer informatie is te vinden op onze website:

www.sporckt.nl

Groetjes van Denise

Uitnodiging webinar
Save the date: woensdagavond 26 januari 2022
Webinar ‘De digitale wereld van onze kinderen’
Karin Blokland, moeder van Sep en lid van de OR bij ons op school, is
ook Nationaal MediaCoach. In samenwerking met De Sporckt geeft ze
26 januari 2022 een webinar over mediaopvoeding, voor de ouders van
alle leerlingen op de Sporckt.
Kinderen groeien op in een wereld vol media. Ze Appen, Snappen, TikTokken, volgen vloggers op Youtube en spelen spelletjes. Superleuk allemaal, maar hoe houd je het leuk én veilig? Hoe blijven we in gesprek
met onze kinderen over hun online leven?
Wil je hier meer over weten? Kom dan naar de webinar!
Datum? woensdag 26 januari
Tijd? 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur
Aanmelden? Klik op deze link.

https://bit.ly/3yNOldP
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