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volgend jaar bij ons op school komen uitgenodigd om deel te ne-
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men.
Sinds het delen van de groepsindeling (afgelopen donderdag) en
nu zijn er weer wat veranderingen in de formatie ontstaan. Meer
dan ooit merken we nu de gevolgen van het lerarentekort door de
vele vacatures die op de valreep van dit schooljaar nog ontstaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Zo hebben we intern (in groep 2A en 3B) weer wat moeten schui-

Vertrouwde & veilige omgeving

ven, vanwege het vertrek van nog een teamlid. De desbetreffende

Educatief partnerschap

groepen zijn vandaag door mij hierover geïnformeerd.

Actief & doelgericht leren

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van alle nieuwe
teamleden die ons komen versterken. Ze stellen zichzelf allemaal
even voor. Daarnaast vindt u ook een overzicht van alle teamleden
die gaan afzwaaien en ons helaas gaan verlaten.
Toch hebben we er alle vertrouwen in dat de vacatureruimte die
er nog is op een goede manier ingevuld gaat worden, dat heeft
alleen even wat tijd nodig. De komende weken staan in het teken
van afsluiting en overdracht, de laatste driehoeksgesprekken, de

De Sporcktinfo is onze
vaste nieuwsbrief voor alle
ouders van de school. Deze
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musical van groep 8, het eindfeest, de sportdag, maar ook afscheid nemen van dierbare collega’s die bij ons hebben gewerkt.
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.

Jaargang 2021-2022
Nummer 16

Er is een tijd van komen...
Mijn naam is Tijke Wentink en ik neem volgend jaar het zwangerschapsverlof van Daniëlle over
in groep 1A. Je bent me wellicht al vaker op De Sporckt tegengekomen, aangezien ik hier in mijn
laatste stagejaar aan groep 4 heb lesgegeven. Ook heb ik eind vorig schooljaar mijn minor Jonge Kind hier afgerond! Naast leraar zijn houdt ik me vooral bezig met sporten en in het algemeen hardlopen! Het kan dus zijn dat je me regelmatig door de Reeshof ziet rennen.
Ik heb enorm veel zin in aankomend schooljaar en we gaan er een leuke tijd van maken!

Mijn naam is Freddy Gerritsen. Ik ben 48 jaar oud en woon in Rijen. Ik zal komend schooljaar de
administratie komen doen samen met Irma.
Ik ben geen vreemde binnen de stichting Xpect Primair. De afgelopen jaren heb ik als administratief medewerker op basisschool Klinkers gewerkt en heb ik een aantal scholen ondersteund
bij ICT gerelateerde zaken waaronder ook op BS De Sporckt.. Ik heb altijd met veel plezier aan
de diverse werkzaamheden gewerkt maar vond het tijd om weer eens verder te kijken. Nu mag
ik dus bij deze mooie school aan de slag.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met wat vrienden bordspellen te spelen. Onder het genot
van een speciaal biertje ;). Verder vind ik het leuk om naar sport te kijken en ben fan van de formule 1. Tot ziens in het nieuwe schooljaar........ ik heb er zin in!

Mijn naam is Yannick Duhen. Ik ben 23 jaar en woon (nog) bij mijn ouders in Berkel-Enschot.
Ik ben al drie-en-een-half jaar samen met mijn vriendin Tjarina. In mijn vrije tijd speel ik graag
spelletjes met vrienden, kijk ik een leuke serie op Netflix of ben ik lekker sportief bezig met
onder andere trampoline springen en fitness.
Aanstaand schooljaar zal ik op de Sporckt komen werken als leerkracht in groep 8. Dit wordt
mijn tweede jaar als leerkracht na het afstuderen aan de PABO. Na afgelopen schooljaar één
dag in de week gewerkt te hebben op Basisschool Klinkers in groep 7/8 om tegelijkertijd mijn
Master Management of Cultural Diversity af te ronden, wordt dit mijn eerste jaar waarin ik fulltime aan de slag ga. Ik heb hier enorm veel zin in. Tot snel!

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Sporckt,
Vanaf komend schooljaar zal ik werkzaam zijn bij BS de Sporckt, vandaar dat ik mij via deze
weg graag aan jullie wil voorstellen. Mijn naam is Roel Verspeek. Ik ben 30 jaar en woon in
Udenhout. Ik woon daar samen met mijn vriendin en dochtertje van bijna 8 maanden. Ik heb
in de afgelopen 6 jaren al de nodige ervaring opgedaan in het basisonderwijs, waarvan de
laatste 4 jaar in de bovenbouw, groep 8. Mijn hobby’s zijn voetballen en tennissen. Hier ben ik
binnen de vereniging ook erg actief in. In de weekenden breng ik mijn tijd graag door met
mijn gezin en vind ik het altijd gezellig om met vrienden af te spreken. Komend schooljaar zal
ik groep 7B gaan draaien samen met juf Bregje. Mijn werkdagen zijn: maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag.
Ik kijk er naar uit om op BS de Sporckt aan de slag te gaan. Voor nu wens ik iedereen een hele
fijne afsluiting van dit schooljaar en een goede zomervakantie!

Hallo! Ik ben Marleen van Kempen. Samen met Niek en onze 2 kinderen, Elin van 6 en Senn van
2, woon ik in Dongen. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier binnen stichting Initia gewerkt.
Hier ben ik vooral in de middenbouw werkzaam geweest. Mijn collega's omschrijven mij als een
enthousiaste, gedreven en gezellige collega met een luisterend oor en oog voor iedereen.
Na 19 jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik maak dan ook graag de overstap naar basisschool de Sporckt en heb veel zin om te gaan beginnen. Het lijkt me erg leuk om mee vorm te
gaan geven aan het actief, doelgericht en onderzoekend leren. Ik vind het belangrijk dat kinderen op verschillende manieren uitgedaagd worden in hun proces om tot leren te komen. Ik
denk dat ik daar met mijn creativiteit en enthousiasme zeker een goede bijdrage aan kan gaan
leveren. Buiten schooltijd ben ik regelmatig op de wielrenfiets te vinden, onderneem ik graag
leuke dingen met mijn gezin en vrienden, geniet ik van concerten en lees ik graag een boek.
U kunt mij dus vanaf volgend jaar op het schoolplein of in de school tegenkomen. Ik kijk er naar
uit om dan echt kennis te maken.

...en er is een tijd van gaan!
Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Sporckt,
Ik wil jullie via deze weg laten weten dat ik per 1 augustus 2022 op basisschool Panta Rhei ga werken. Ik heb de afgelopen 22 jaar graag op de Sporckt gewerkt. Het was vaak hard werken maar
vooral ook leerzaam en gezellig. Ik heb heel veel kinderen zich zien ontwikkelen van kleuter naar
basisschoolkind om uiteindelijk naar de middelbare school te gaan.. Dat ik daarbij heb mogen helpen en ondersteunen is voor mij het mooiste van dit vak.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan op mijn nieuwe school, maar ik zal de kinderen en collega’s van Bs de Sporckt ook gaan missen. Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst en natuurlijk
een fijne zomervakantie!
Groetjes Janneke

Beste ouders/verzorgers,
Ik wil jullie laten weten dat ik eind dit schooljaar De Sporckt ga verlaten.
Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt in verschillende groepen en de laatste maanden in de
groepen 3 als onderwijsassistent. Ik blijf binnen Xpect Primair werken als onderwijsassistent, maar
dan in de schoolschil. Ik ga uiteraard de kinderen erg missen en wie weet tot ziens!
Groeten Ayla

Na 26 jaar op De Sporckt gewerkt te hebben is het tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te
gaan. Ik ga vanaf 1 september drie dagen werken op SO De Bodde, als groepsleerkracht in een kleutergroep. Ik ga daar werken met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van
leren en gedrag. Ik vind het best spannend, het is toch even uit mijn comfortzone maar het voelt
wel heel goed en fijn en ik voel me daar enorm welkom.
Ik ga iedereen op De Sporckt echt heel erg missen, ik heb hier altijd met ontzettend veel plezier gewerkt. De Sporckt zal ook altijd een speciaal plekje in mijn hart blijven houden. Gelukkig kan ik nog
vier weken van jullie gezelschap genieten!
Liefs, Marieke

Beste ouders/verzorgers,
Na meer dan twintig jaar ga ik De Sporckt verlaten. Voor mij is het tijd voor een nieuwe omgeving
en een nieuwe uitdaging. Het was een moeilijke beslissing omdat De Sporckt in al die jaren ‘mijn
Sporckt’ is geworden.
Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de afgelopen jaren en heb het reuze naar mijn zin gehad.
Ik wil graag iedereen bedanken, collega’s voor de fijne samenwerking en ouders voor het vertrouwen. Ik ga De Sporckt en alle mensen die bij De Sporckt betrokken zijn missen, maar verheug me
op het werken op mijn nieuwe school. Vanaf volgend jaar zal dat De Boemerang zijn waar ik groep
7/8 onder mijn hoede krijg.
Tot slot een speciaal bedankje voor groep 7A, omdat jullie mijn laatste Sporckt-jaar tot een van de
leukste hebben gemaakt! Ik wens iedereen het beste en wie weet tot ziens.
Hein van Iersel

Beste allemaal, met pijn in mijn hart ga ik voor nu, na deze veel te korte periode, de Sporckt helaas
verlaten. Vanaf volgend schooljaar zal ik overstappen naar basisschool Don Sarto om hier groep 8 te
draaien. Ik heb super veel zin in deze uitdaging, maar tegelijkertijd doet het me verdriet dat ik niet
meer bij de deur kan staan om de blije kleutergezichten s' ochtends een goedemorgen te wensen.
Ik kom zeker nog eens langs. Voor nu geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach!
Groetjes Aniek

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.

30 juni – Kennismakingsmiddag
7 juli - Studiedag
8 juli - Sportdag
13 juli - SPORCKTinfo (#17)

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

Snelheid schoolapp
Van verschillende ouders en teamleden hebben we bericht gekregen dat de
snelheid en de stabiliteit van de schoolapp niet is wat we er van mogen verwachten.
Er is navraag bij de leverancier (Concapps) geweest. Er komt vóór de zomervakantie een grote update van de gehele app, zodat er meer stabiliteit zal moeten
zijn. Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven de servercapaciteit uit te breiden,
zodat ook de snelheid beter zou moeten worden.

De eerstvolgende vergadering
van de OR en MR is:
12 juli 2022

Tenslotte geven ze aan dat het belangrijk is om altijd de laatste versie van de
schoolapp op je telefoon te installeren. Zorg ervoor dat je automatische updates
aan hebt staan, dan krijg je altijd de meest recente versie op je telefoon geïnstalleerd.
7 juli - Studiedag HGW,

Laten we hopen dat deze verbeteringen gaan leiden tot een betere gebruikerservaring. We houden het in de gaten.

Gevonden voorwerpen
Vrijdag 15 juli leggen we de gevonden voorwerpen buiten op het schoolplein.
Mocht u nog iets missen dan kunt u daar tussen kijken. Goede spullen die niet
worden opgehaald gaan daarna na de kringloop.

Alle leerlingen zijn de hele dag vrij.

