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eerste jaar al bijna achter de rug hebben. Ik zie veel betrokkenheid en enthousiasme bij het team én bij leerlingen in de klassen. Leerlingen zijn nu op een actievere en betekenisvollere manier bezig met de zaakvakken. Dat komt omdat we het thematisch en vanuit samenhang benaderen. Erg mooi om te zien. Als
u een afsluiting van zo’n thema al eens heeft meegemaakt dan
heb je er een beeld bij.
Binnenkort week krijgen we ook de uitslag van de eindtoets van
de leerlingen uit de groepen 8. We nemen de AMN eindtoets af.

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

We verwachten de uitslag volgende week te ontvangen.
Over een paar weken ontvangt u ook de groepsindeling voor
het nieuwe schooljaar. Op 30 juni houden we de oefenmiddag,
dan oefenen de kinderen in de nieuwe groepssamenstelling bij
de nieuwe leerkracht(en). Op 23 juni, een week voor deze oefenmiddag, ontvangt u de nieuwe groepsindeling. In de volgende
Sporcktinfo zal ik de procedure en de indeling nog verder toelichten. Zeker voor nieuwe ouders is het fijn om te weten hoe

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.

we dat jaarlijks doen.
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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Open Dagen VO voor groep 7 leerlingen
Vanwege corona zijn er voor groep 7 leerlingen weinig mogelijkheden geweest om alvast een kijkje te nemen op het Voortgezet Onderwijs (VO). De
scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in mei en juni een extra
moment waarop alle leerlingen van groep 7 met hun ouders de school
kunnen bezoeken. Maak hier gebruik van, zodat het maken van een goede
keus in groep 8 makkelijker wordt.
De data van de open dagen zijn te vinden op :
https://www.povo-013.nl/open-dagen.html
16 mei - Ouderavond IPC

HapStap en Kievitsrun

1 juni - SPORCKTinfo (#14)
3 juni - Studiedag

Als school en ouderraad kijken wij terug op twee fantastische dagen. Wat was
het leuk en wat was de opkomst groot.
De kinderen hebben erg
genoten en wij ook.
De opbrengst van de HapStap was € 2500. De opbrengst leggen we bij de
investering die we doen
voor een nieuw speeltoestel.
De opbrengst voor stichting
WildLife was bijna € 6500,
op de dag zelf kwam er nog
sponsorgeld binnen.
We hebben het bedrag inmiddels overgemaakt naar
stichting Wildlife.

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

De eerstvolgende vergadering
van de OR is:

24 mei

26 en 27 mei – Hemelvaartweekend
3 juni - Studiedag, de kinderen zijn de
hele dag vrij.

Inzet Qrabble op school
Misschien heeft u via uw kind(eren) de afgelopen periode wel eens gehoord dat ze een bijzondere schooldag hebben gehad. Bijvoorbeeld
iets dat te maken heeft met een voorstelling, muziek, yoga, een podcast maken, een video bedenken en opnemen of een kunstenaar.
Voor de vervanging van leerkrachten (bij ziekte, verlof of scholing) maken we gebruik van een vervangerspool en onze eigen schoolschil.
Vanwege het lerarentekort is er vaak geen personeel beschikbaar, om
toch te zorgen voor continuïteit en de professionalisering van ons team
hebben we gekozen om af en toe gebruik te maken van een Qrabbelaar. Dit zijn creatieve vakleerkrachten (met of zonder bevoegdheid)
die één dag of een deel van de dag overnemen. Zo zorgen we er samen voor dat er geen groepen naar huis gestuurd hoeven te worden.
Ook zorgen we voor de nodige werkdrukverlichting zodat leerkrachten
toekomen aan administratie en het plannen en organiseren van het
onderwijs. Daarnaast zien we het als een verrijking voor onze leerlingen
en komen ze in aanraking met allerlei nieuwe disciplines en beroepen.
Meer informatie is te vinden op de website: www.qrabble.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Veel ouders hebben de
ouderbijdrage al voldaan voor
schooljaar 2021-2022. Heel erg
veel dank daarvoor, hierdoor
kunnen we de leuke activiteiten, schoolreisjes en het
kamp voor groep 8 blijven
organiseren.

Mocht het u ontgaan zijn, het
kan nog altijd. Voor vragen
kunt u terecht bij Irma Martens van de administratie.

Voetbaltoernooi
In de meivakantie, op
dinsdag 3 mei, heeft het
schoolvoetbaltoernooi
plaatsgevonden.
Zes jongens uit groep 4b
vormden team Sporckt 2.
Het was heerlijk voetbalweer, de mannen hebben
gestreden voor wat ze
waard zijn, gewonnen en
verloren, en uiteindelijk
de fair play prijs in de
wacht gesleept.

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:

We zijn trots op deze
kanjers!

V.l.n.r: Noah, Sven, Luca, Javilio, Joep en Luuk.

Avondvierdaagse
Een aantal jaar geleden hebben wij als school besloten om de avondvierdaagse niet meer via De Sporckt te organiseren. Daar is voor gekozen omdat we, de school en de OR, niet meer de eindverantwoordelijkheid van deze activiteit op ons wilde nemen. Daarnaast ook in het kader van het verlichten van de werkdruk voor onze teamleden.
Als ouder kunt u nog steeds inschrijven via de website van de stichting
en kunt u met uw kinderen zelf (of in groepjes met elkaar) lopen. Dit
gaat niet meer via de school, op deze manier weten ook nieuwe ouders
waarom we hier voor gekozen hebben als school.

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

