Van Jos
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Komende maandag 20 juni openen we officieel Kindcentrum
Tuindorp. Op deze dag openen we met een aantal genodigden
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niet met alle leerlingen én ouders tegelijkertijd kunnen vieren, hebben we
een verschillende genodigden een
uitnodiging gestuurd. Mocht je even
in de gelegenheid zijn en het leuk vinden om even langs te komen, dan kan

Persoonlijke ontwikkeling

dat en ben je van harte welkom. De

Vertrouwde & veilige omgeving

officiële opening is om 9.30 uur, hierbij zal ook de pers aanwezig zijn.

Educatief partnerschap
Actief & doelgericht leren

Op dit moment ben ik druk bezig met het overdragen van mijn
waarnemende taken op Meander en om de formatie en de
groepsindeling voor komend schooljaar rond te krijgen. Dat is ieder jaar weer een flinke puzzel, dit wordt steeds lastiger met het
toenemende lerarentekort. Hopelijk krijgen we alles op tijd rond
en kunnen we dit volgende week donderdag aan alle ouders presenteren. In de vorige Sporcktinfo hebben we toegelicht hoe we

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 groepsindeling jaarlijks vormgeven.
Ik wens iedereen veel leesplezier toe met deze volle 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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Thema-avond Gedrag/Kanjer
Mocht u het nog niet gedaan hebben, vandaag kunt u zich nog opgeven
voor de thema-avond Gedrag/Kanjer. Donderdag 16 juni van 20.00 tot 21.00
uur. Via de schoolapp heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen, daarmee kunt u aangeven of u wel of niet aanwezig bent. Dat is voor de organisatie handig om te weten. Geef daarom aan of u wel of niet aanwezig bent.

Sportdag 8 juli
Vrijdag 8 juli 2022 zal de jaarlijkse sportdag gehouden worden op de locatie
van Sc ’t Zand (Bijsterveldenlaan 1). Alle groepen zullen daar samen sporten
tot 12.00 uur. Informatie over deze dag en invulling ontvangen jullie later via
de groepsleerkrachten. Noteer deze datum vast in de agenda, want hulp en
enthousiaste begeleiding kunnen we goed gebruiken. De sportdag is al
toegevoegd aan de kalender in de schoolapp.

Aanmelden van broertjes en/of zusjes

16 juni - Thema-avond Kanjer
23 juni - Groepsindeling
29 juni - SPORCKTinfo (#16)
30 juni – Kennismakingsmiddag
7 juli - Studiedag
8 juli - Sportdag

Heeft u nog een jonger kind thuis dat in schooljaar 2023-2024 De Sporckt
gaat bezoeken? Dan is het fijn als u dat vast doorgeeft of al een aanmeldformulier ophaalt bij Irma van de administratie.

SMW is de afkorting voor School

Bericht van Pauline
Beste ouders en verzorgers,

Maatschappelijk Werk (SMW)
afspraak maken via:
k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl

Zoals u in de vorige Sporcktinfo heeft kunnen lezen start ik per 1 juli aanstaande als directeur op basisschool Meander. Een grote uitdaging voor
mij waar ik ontzettend veel zin in heb! Ik zal jullie vast niet allemaal meer
spreken, dus vandaar een stukje van mij in deze Sporcktinfo.
Ik heb de afgelopen 15 jaar met ontzettend veel passie en plezier gewerkt op De Sporckt. Ik wil iedereen bedanken voor de betrokkenheid,
het vertrouwen en de fijne tijd hier op basisschool De Sporckt! Ik ga alles
en iedereen ontzettend missen.
Op donderdag 30 juni is mijn laatste
werkdag hier op de Sporckt.

De eerstvolgende vergadering
van de OR en MR is:
21 juni

Na schooltijd, om 14:35 uur, is er de gelegenheid om afscheid te nemen in de
aula.
7 juli - Studiedag HGW,
de kinderen zijn de hele dag vrij.

Laatste ronde driehoeksgesprekken
De laatste ronde van de driehoeksgesprekken, voor de groepen 1 t/m 7,
staat gepland van maandag 4 juli t/m donderdag 15 juli.
Het driehoeksgesprek is met ouders, kind en leerkracht. Tijdens deze gesprekken blikken we samen terug op het afgelopen schooljaar.
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 maandag 20 juni. Één dag later op 21 juni wordt het inschrijven voor alle overige ouders geopend. U heeft dan t/m 24 juni 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.

Bank gratis op te halen
Er staat op school een bank
die we niet meer gebruiken.
Mocht u iemand kennen die
deze wel kan gebruiken laat
het dan even weten bij Johan
van Helderen, onze conciërge.

U kunt altijd in de schoolapp onder de tegel schoolgesprek uw afspraken
terugvinden. Op deze manier willen we nog gebruiksvriendelijker voor
onze ouders zijn en u de mogelijkheid geven om zelf voor een gesprek in
te schrijven op de dag en het tijdstip dat bij u past.
Groeten, namens het schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap,

Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023
Vakanties schooljaar 2022-2023
Start schooljaar 2022-2023

5 september

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober

Kerstvakantie

26 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie

20 t/m 24 februari

Meivakantie

24 april t/m 5 mei

Hemelvaartweekend

18 t/m 19 mei

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus

Studiedagen schooljaar 2022-2023
Studiedag

5 oktober

Xpect Primair

Studiedag

13 oktober

IPC en Pedagogisch Klimaat

Studiedag

5 december

IPC

Studiemiddag

18 januari

Kanjertraining

Studiedag

13 februari

Handelingsgericht werken (HGW) en IPC

Studiemiddag

17 mei

IPC

Studiedag

16 juni

HGW

De studiedagen en schoolvakanties worden nog toegevoegd aan de kalender in de
schoolapp. Als je je geabonneerd hebt op de kalender via de schoolapp, dan worden
deze dagen automatisch gesynchroniseerd op uw telefoon.

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

