Van Jos
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Ik kijk terug op twee mooie momenten die ik graag met
jullie wil delen. Afgelopen weken hebben ouders in de school een
kijkje kunnen nemen in de klas. We hebben voor het eerst de ouder
Kanjerlessen gegeven. We hebben al veel positieve reacties ontvangen. Het was erg goed en fijn om te zien dat zoveel ouders daar
gebruik van hebben gemaakt. Op deze manier gaat de Kanjertraining pas echt leven. Ongetwijfeld heb je er al thuis al veel over gehoord, van petten, verhalen tot aan de 4 dieren, maar na het bijwonen van een les krijgt het pas écht vulling. Dit gaan we jaarlijks
doen. Op deze manier nemen we jullie mee in onze pedagogische
aanpak en krijg je een goed beeld van onze werkwijze.
Afgelopen donderdag hebben we ook een studiedag over IPC gehad, daarin hebben we een aantal good practices (parels) in de
school met elkaar gedeeld. Wat hebben we al veel bereikt in het
afgelopen half jaar! Dit en nog veel meer komt terug op de themaavond van 16 mei over IPC, opgeven kan via de kalender in de
schoolapp.
Morgen is er het paasontbijt en volgende week donderdag en vrijdag organiseren we HapStap en de Kievitsrun voor alle leerlingen
en ouders van de school. We zijn druk bezig met de organisatie van
deze activiteiten. In deze info lees je er meer over.
Nog even en dan start de meivakantie, daarna staan er nog elf
schoolweken op de planning. Hopelijk lukt het ons om ook de laatste periode van het schooljaar de continuïteit in ons onderwijs te
behouden. Naast allerlei activiteiten staat er ook nog de AMN eindtoets op het programma voor onze leerlingen van de groepen 8. Ik
heb er alle vertrouwen in dat ze laten zien wat ze kunnen, namelijk
een resultaat dat past bij het gegeven schooladvies. Ik wens de
leerlingen en leerkrachten heel veel succes toe!
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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Vanuit de Teddybeer
Eind 2018 hebben we voor het laatst gereden met de Stint. De Stint is een
vervoersmiddel voor leerlingen, je hebt hem vast wel eens zien rijden.
In de afgelopen jaren is de Stint aangepast naar de nieuwe veiligheidsnormen en de naam is aangepast naar BSO-bus. Er is een volledig veiligheidsprotocol voor gebruik en onderhoud opgesteld.
De medewerkers hebben allemaal een BSO-bus certificaat behaald. Hiervoor hebben ze een theorie- en praktijkexamen gevolgd via de ANWB.
De inzet van de BSO-bus sluit qua vervoersmiddel mooi aan bij onze MVOvisie. We wensen onze medewerkers en kinderen veel veilige kilometers
toe!

14 april - Paasontbijt
21 april - HapStap 16.30—18.30 uur
22 april -Koningsspelen, Kievitsrun
16 mei - Ouderavond IPC

Gezocht: Nieuw ouderlid voor de Medezeggenschapsraad
Wilt u graag meedenken over het reilen en zeilen binnen De Sporckt? En
uzelf verdiepen in bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, de kernwaarden of
de financiën van de school? Dan is lid worden van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Sporckt iets voor u!
Aan het einde van het huidige schooljaar eindigt de zittingstermijn van een
ouderlid van de medezeggenschapsraad (MR). Daarom zoeken we met ingang van het nieuwe schooljaar 2022/2023 een nieuwe ouder om zitting te
nemen in de MR.
De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden die over een breed
scala aan onderwerpen advies uitbrengen aan het schoolbestuur. Ten aanzien van sommige door het schoolbestuur te nemen besluiten heeft de MR
zelfs een instemmingsrecht. Wij vergaderen doorgaans één keer per
maand (op wisselende avonden). Geïnteresseerde ouders die meer willen
weten over de onderwerpen die aan bod komen, kunnen op de website van
De Sporckt meer informatie vinden (MR | De Sporckt). Uiteraard zijn de huidige MR leden ook altijd bereid vragen te beantwoorden (zie de foto op de
website).
Wanneer meerdere ouders zich kandidaat stellen, zal een verkiezing uitsluitsel moeten geven welke ouder uiteindelijk zitting gaat nemen in de
MR. Ouders die besluiten zich kandidaat te stellen worden verzocht voor 20
april a.s. een mail met motivatie te sturen naar: mrsporckt@gmail.com

18 mei - SPORCKTinfo (#13)

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:

24 mei

18 april - Tweede Paasdag
25 april t/m 6 mei - Meivakantie

Even voorstellen
Beste ouders,
Ik ben Tanja John en sinds maart 2022 werk ik als logopedist op BS De Sporckt.
Jullie zullen mij vooral tegenkomen in de kleuterbouw.
Dit omdat mijn werkzaamheden vooral gericht zijn op
de preventie, dus het voorkomen en het op tijd signaleren van taal- spraakproblemen. Als een jong kind goed
ontwikkelt in taal en spraak zal het minder moeite hebben met alle andere, uitdagende taken op school.
Heeft u als ouder een vraag over uw kind m.b.t. spraak of taal kunt u
natuurlijk bij de leerkracht maar nu dus ook bij mij terecht. Ik ben elke
woensdag aanwezig op BS De Sporckt.

Tuinonderhoud
Zoals u weet hebben wij een groen schoolplein en daar zijn wij trots op.
Nu zijn wij op zoek naar een ouder of opa of oma die het leuk vindt om
regelmatig in de tuin mee te werken om het allemaal netjes te houden. Heeft u interesse dan mag u contact opnemen met:
johan.vanhelderen@xpectprimair.nl hij kan u daarmee verder helpen.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar vaste planten voor in onze tuinen,
heeft u planten of struiken die u wellicht gaat vervangen? Laat het aan
ons weten, misschien kunnen wij ze een tweede leven geven.

HapStap en Kievitsrun
Volgende week 21 en 22 april staat de HapStap en de Kievitsrun op de
kalender. De HapStap is van 16.30 uur— 18.30 uur en de Kievitsrun op
de vrijdagochtend, de tijden vindt u hieronder. Vanwege de te verwachte drukte vragen wij u om met de fiets te komen of te voet. Voor
auto’s zal het lastig parkeren zijn en wij willen de buren geen overlast
bezorgen i.v.m. parkeren. De indeling voor de Kievitsrun is als volgt:
09.00—09.30 uur groep 1 en 2
09.35—10.00 uur groep 3 en 4
10.30—11.00 uur groep 5 en 6
11.05—11.30 uur groep 7 en 8

Heeft u al genoeg sponsors gevonden?
Lever het formulier op tijd in!

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

