Van Jos
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Na een verdiende carnavalsvakantie zijn we weer met
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het een en ander over meegekregen. Volgende week staan we
stil bij de week van de lentekriebels (van 21 t/m 25 maart). Tijdens die week besteden we extra aandacht aan o.a. je lichaam,
seksuele voorlichting en (bij de oudere kinderen) ook grensoverschrijdend gedrag. Helaas een actueel thema, waar we onze
leerlingen goed en duidelijk over willen voorlichten.
Via deze Sporcktinfo willen we u alvast uitnodigen voor een informatieavond over IPC. Deze informatieavond staat gepland op

Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving
Educatief partnerschap
Actief & doelgericht leren

maandag 16 mei van 20:00 tot 21:00 uur. Dit moment wilden wij
al eerder plannen, maar dat is vanwege de coronamaatregelen
niet gelukt. Inmiddels werken we nu een half jaar met IPC, hebben we twee scholingsmomenten met het team gehad en hebben we al wat ervaring op kunnen doen. Daarnaast heeft u als
ouder al het een en ander kunnen zien en horen van uw kind
(eren). Tijdens deze informatieavond nemen we u mee in de
achtergronden van deze werkwijze, de doelen die we nastreven

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.

en onze toekomstplannen. Kortom, zeker de moeite waard om
bij te zijn. Noteer het dus alvast in uw agenda. Binnenkort zal er
een aanmeldingsformulier voor komen, dan weten wij ook op
hoeveel ouders we kunnen rekenen.
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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Ouder-Kanjerlessen
Om u als ouder een beter beeld te geven van de Kanjermethode en de kanjertaal organiseren we dit schooljaar in elke groep ouder-Kanjerlessen. Tijdens deze lessen bent u van harte welkom in de klas en is het de bedoeling
dat u actief meedoet met de aangeboden activiteiten. Deze lessen worden
gegeven van 28 maart t/m 15 april, steeds aan het begin of einde van de
dag. De lessen zullen maximaal 30 minuten duren.
Inschrijven voor deze lessen kan vanaf woensdag 23 maart 8.00 uur via de
tegel Schoolgesprek in de app. Per leerling mag 1 ouder/verzorger zich inschrijven. Wilt u meedoen: schrijf dan zo snel mogelijk in. (vol=vol)
Wij wensen alle deelnemende ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten
veel plezier met deze lessen.

30 maart - SPORCKTinfo (#12)
7 april - Studiedag IPC
21 april - HapStap
22 april -Koningsspelen, Kievitsrun

Verkeerssituatie rondom De Sporckt
Op 10 maart is er een overleg geweest vanuit de Bibit, De Sporckt en de gemeente over de verkeerssituatie rondom onze scholen. Bij dit overleg is ook
een ouder uit onze ouderraad (OR) en onze voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) aangesloten. Daarnaast waren bij dit gesprek ook twee
BOA’s aangesloten, die ervaring hebben met de verkeerssituatie.
In dit overleg hebben we besloten om de verantwoordelijkheid samen op te
pakken, als school nemen we hier alvast het initiatief in. Dit heeft u vast al
gemerkt aan de Millingenstraat door de pylonen die nu dagelijks door Johan, onze conciërge, buiten worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat kinderen
en ouders veilig kunnen oversteken.
Met name het foutparkeren op de stoep aan de Millingenstraat zorgt voor
onveilige verkeerssituaties. Daarom hebben we besloten om de komende
periode op de stoep pylonen te plaatsen, zodat de stoep een veilige plaats is
en blijft voor leerlingen en ouders.
In een volgend overleg gaan we samen bespreken wat de gemeente en onze leerlingen zelf nog kunnen doen aan het veiliger maken van de schoolomgeving.

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:

22 maart

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip. Hopelijk gaan er steeds
meer ouders te voet of met de fiets naar school toe.

7 april
De kinderen zijn de hele dag vrij,
het team heeft een studiedag.

OR zoekt nieuwe leden
Nogmaals een oproep vanuit de OR nu met het juiste e-mailadres.
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, de
sportweek, schoolreisjes 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. Dat
is Karin Dekkers. Ze is te bereiken via de
mail or.sporckt@ouder.xpectprimair.nl en telefonisch op 06-10652274

Schoolfruit

Het schoolfruit loopt nog tot de
meivakantie door. Na de meivakantie mag u zelf weer fruit meegeven
voor de ochtendpauze.

Aanmeldingen broertjes en zusjes
Heet u nog een kind dat in schooljaar 2022-2023 naar school mag? En
heeft u dat nog niet doorgegeven aan ons? Dan is het belangrijk dit
voor 1 april 2022 aan school te laten weten, dan kunnen we daar rekening mee houden in de planning.

Verbouwing sanitair
Misschien heeft u al gezien, buiten op het schoolplein of in de school,
dat we het sanitair gaan verbouwen. Dit is de laatste fase van de renovatie van onze schoolgebouwen. De komende periode vervangen we
het sanitair van de leerlingen en de leerkrachten in het rode gebouw.
Het sanitair wordt compleet vervangen, zodat het er weer fris en modern uit komt te zien. Dit betekent dat we de komende periode (tot
ongeveer eind april) wat overlast hebben van deze verbouwing. Gelukkig krijgen we er mooie nieuwe toiletblokken voor terug.
Tenslotte worden de keukens (pantry’s) in de lokalen ook nog vervangen, dat zal op een later moment plaatsvinden. Op dit moment zijn we
bezig met een planning met de aannemer. Als dit is gerealiseerd dan
zijn we klaar met de verbouwingen en hebben we een modern, fris en
gerenoveerd schoolgebouw.
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