Van Jos
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
De laatste tijd zijn er al veel maatregelen versoepeld,
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waaronder ook een aantal maatregelen voor ons als school. Na de
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persconferentie lijkt het er op dat we snel weer terugkeren naar de
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normale situatie.

Ervaringen schoolapp .............. 2

Via deze weg wil ik Pauline graag bedanken voor het waarnemen
tijdens mijn afwezigheid. Ik ben de afgelopen 2 weken afwezig geweest in verband met het overlijden van mijn schoonvader. Hij is
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overleden aan de gevolgen van leukemie, helaas heeft hij na twee
jaar de strijd niet mogen winnen. We kijken terug op een heftig,
emotioneel maar tegelijkertijd ook een mooi afscheid. Met dank aan
Pauline die heeft waargenomen en de inzet van het team, hebben
we de ruimte gekregen om in alle rust afscheid te nemen.

Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving

Via deze weg wil ik alle ouders informeren over mijn waarnemend

Educatief partnerschap

directeurschap op basisschool Meander. Omdat mijn collega direc-

Actief & doelgericht leren

teur een nieuwe uitdaging heeft gevonden op een andere school,
heeft het bestuur mij en Jolien (directeur Boemerang) gevraagd om
samen waar te nemen op de Meander. Omdat we al intensief samenwerken in de wijk een logische keuze. Het bestuur gaat op zoek
naar een opvolger. Omdat ze dat zorgvuldig willen doen, nemen ze
de tijd om een goed beeld te vormen en een juist profiel op te stellen. Dit betekent concreet dat ik één dag in de week op de Meander
ben, Pauline neemt een aantal interne taken van mij over.

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.

Nog maar een weekje en dan is het al weer bijna tijd voor Carnaval!
De tijd vliegt voorbij, ik gun onze leerlingen een fijn Carnaval met
gave outfits en een hoop gezelligheid. We hebben er heel veel zin in!
Veel leesplezier met deze nieuwe Sporcktinfo.

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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Tweede ronde driehoeksgesprekken
De tweede ronde van de driehoeksgesprekken staat gepland
van dinsdag 8 maart t/m vrijdag 18 maart. Het driehoeksgesprek is met ouders, kind en leerkracht. Het tweede gesprek gaat over de algemene ontwikkeling van uw kind, hierbij worden ook de cito-scores besproken. Wij
gaan ervan uit dat de gesprekken fysiek plaats kunnen vinden.
Inschrijven voor de gesprekken gebeurt via de schoolapp onder de knop
schoolgesprek. Ouders met meer dan één kind op school krijgen voorrang
met inschrijven, voor deze gezinnen is er een voorinschrijving die start
op donderdag 17 februari. Een dag later op 18 februari wordt het inschrijven
voor alle overige ouders geopend. U heeft dan t/m 22 februari de tijd om in
te schrijven voor een gesprek. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met datum en tijd. Noteer dit a.u.b. in uw eigen agenda. Wanneer u
niet zelf voor een gesprek inschrijft, plant de leerkracht dit voor u in. Ook
dan ontvangt u een bevestigingsmail. Let op: deze e-mails kunnen in de
ongewenste e-mail of spam terecht komen. U kunt altijd in de schoolapp
onder de tegel schoolgesprek uw afspraken terugvinden.

16 maart - SPORCKTinfo (#11)
23 februari - Studiedag HGW
21 april - HapStap
22 april -Koningsspelen, Kivitsrun

Groeten namens het Schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap,
Judith, Marieke, Joyce en Marloes.

Carnaval op school
Op vrijdag 25 februari vieren we (in aangepaste vorm) carnaval op school.
Alle kinderen mogen die dag verkleed naar school. Zwaarden, pistolen
(“wapens”) en serpentines zijn niet toegestaan. Deze ochtend vinden er activiteiten binnen de eigen groep/leerteam plaats. De OR zorgt voor drinken
en iets lekkers. Het is belangrijk dat uw kind deze ochtend een extra drinkbeker/dopper mee naar school neemt, zodat het drinken hier ingeschonken
kan worden (wij kiezen hier bewust voor, omdat we denken aan het milieu
en hierdoor is er minder afval!)
In de week voorafgaand aan de carnavalsviering hebben we elk dag een
leuk thema:
Maandag 21 februari: gekke hoedjes dag
Dinsdag 22 februari: gekke haren dag
Woensdag 23 februari: - (studiedag)
Donderdag 24 februari: pyjama dag
Vrijdag 25 februari: carnavalsochtend verkleed
naar school

SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW)
afspraak maken via:
k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl

De eerstvolgende vergadering
van de OR en de MR is:

21 februari

Deze foto van Onbekende

Ervaringen schoolapp
Nu we een tijd gebruik maken van de schoolapp zijn wij benieuwd hoe uw
ervaring met de schoolapp is. We zouden het fijn vinden als u kort 3 vragen over de app zou willen beantwoorden. Alvast bedankt voor de moeite.
Klik hier voor de enquête:
https://www.survio.com/survey/d/K5Q1P4K8A2T9H4M8D

23 februari
De kinderen zijn de hele dag vrij,
het team heeft een studiedag.
28 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie

OR zoekt nieuwe leden
Ben je ook graag betrokken bij de organisatie van groepsoverstijgende
activiteiten op school? Dan is een plek bij de Ouderraad (OR) misschien iets voor jou. Als lid van de OR bereid je samen met de leerkrachten activiteiten voor. Denk b.v. aan Sinterklaas, Carnaval, Koningspelen, sportweek, etc.
De leden van de OR zijn verdeeld over een aantal werkgroepen (per
activiteit). Ongeveer 10 x per schooljaar wordt er door de OR vergaderd
in de avond. Wij zijn op zoek naar 5 nieuwe leden, ter aanvulling en vervanging. Heb je interesse of wil je meer weten over de OR werkzaamheden, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de OR, Karin Dekkers. Ze is te bereiken via de mail or.sporckt@xpectprimair.nl
telefonisch op 06-10652274

GGD op school
Mama, papa: Waar komen baby's vandaan? – GGD op School
Als ouder ben jij belangrijk
Seksuele opvoeding is je kind begeleiden bij de seksuele ontwikkeling. Je
helpt je kind bijvoorbeeld bij het ontdekken van het lichaam, van gevoe-

Terugkoppeling
webinar
Afgelopen 26 januari, heeft er
een Webinar plaatsgevonden
met als thema "De digitale
wereld van onze kinderen". In
verband met de coronamaatregelen was het de eerste
keer dat wij als school een
online thema-avond organiseerden. Ondanks deze nieuwe setting zijn wij zeer blij
met de opkomst van deze
avond. Samen met Karin
Blokland en de ouders die
hebben deelgenomen kijken
wij terug op een succesvolle
avond.
Hier enkele reacties:

“Mooi dat hier aandacht aan
besteed wordt."
“Graag een vervolg specifiek
gericht op de bovenbouw."

lens, wat ze wel en niet willen en bij het sluiten van vriendschappen. Door
met je kind over seksualiteit te praten laat je zien dat het een onderwerp is
waarover gesproken mag worden.
Seksuele en relationele ontwikkeling
Bij seksuele ontwikkeling gaat het over meer dan seksualiteit. Het gaat ook
over liefde en vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje bent,
aangeven wat je wel en niet wilt en lekker in je vel zitten.
We helpen je op weg
Tijdens de online ouderavond op woensdag 16 februari van 18.30 uur tot
20.00 uur zullen allerlei (basis) aspecten van de seksuele en relationele ontwikkeling en opvoeding rond dit thema worden besproken. Je krijgt informatie en handvatten om je kind hierin te begeleiden. Uiteraard zal er ook
de mogelijkheid zijn om vragen te stellen.
Op woensdag 16 februari kunt via deze link online deelnemen aan de infoavond.
Wij wensen u een informatieve avond toe!
Met vriendelijke groet

Werkgroep Lentekriebels

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

