Van Jos
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
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We kijken terug op een geslaagde inloopavond. De opkomst was
goed en wat was het fijn om zoveel ouders weer op school te zien!
Graag vragen we in deze Sporcktinfo nadrukkelijk uw aandacht
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voor de verkeerssituatie rondom onze scholen. We merken dat er
nog steeds onveilige verkeerssituaties ontstaan door verkeerd geparkeerde auto’s van ouders. In deze Sporcktinfo leggen we aan
de hand van afbeeldingen en een plattegrond nogmaals de verkeerssituatie aan u uit. Dit bericht is namens onze buren OBS Bibit
en opvangpartner de Teddybeer opgesteld. We willen nogmaals
vragen aan alle ouders om dit goed door te nemen. Kom zoveel
mogelijk te voet, met de fiets of de step naar school.
Daarnaast vindt u in deze info informatie over de thema-avond

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

over het Voortgezet Onderwijs (VO) op woensdag 12 oktober. Tenslotte nog een oproep aan ouders en de informatie over de inzet
van Qrabble op onze school.
Het is trouwens nog mogelijk om uw kind op te geven voor de
Warandeloop 2022. Dat kan via uw persoonlijke inbox van de
schoolapp. Iedere ouder heeft een bericht ontvangen van onze
gymdocent Daphne met daarin een link om uw kind op te geven.
Deelname is helemaal gratis en het is een heel leuk sportevenement! Hopelijk zien we heel veel leerlingen bij de start verschijnen.

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.

Veel leesplezier 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 Voortgezet Onderwijs (VO)
In het kader van Educatief Partnerschap willen we actief in verbinding
staan met onze omgeving. We willen samen met ouders optrekken in
opvoeding en onderwijs. Een voorbeeld daarvan is dat we dit schooljaar
vier verschillende thema-avonden organiseren voor ouders.
Op woensdag 12 oktober van 19.00 -20.00 uur organiseren wij op De
Sporckt een thema-avond over “Het Voortgezet Onderwijs”. De avond is
bedoeld voor ouders met kinderen in groepen 6, 7 en 8. Tijdens deze
avond kunt u, in de vertrouwde omgeving van de Sporckt, kennis maken met het VO. Voor deze avond hebben we Marion Schoonen van
het Beatrix College en Dennis van Genechten van het Reeshofcollege
bereid gevonden om het een en ander te komen vertellen over hun
school en de verschillende richtingen die ze aanbieden.

5 oktober - Studiedag
12 oktober - Sporcktinfo #4
12 oktober - Thema-avond VO

Mocht u een zoon of dochter in groepen 6,7 of 8 hebben dan kunt u
zich via onderstaande link inschrijven voor deze avond.
Hopelijk zien we u dan!

https://forms.office.com/r/wbdCZ7JDwA
SMW is de afkorting voor
School Maatschappelijk Werk
(SMW)afspraak maken via:

Parkeer en Veiligheid overzicht rondom

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl

OBS Bibit, De Sporckt en de Teddybeer
Geachte ouder/verzorger,

Wie wil nu niet een veilige verkeerssituatie rondom de school
van uw kinderen?
OBS Bibit, De Sporckt , de beide Ouderraden , Handhaving en Gemeente
hebben samen een nieuw overzichtelijk overzicht gemaakt om de verkeersveiligheid te verhogen en de parkeer overlast te beperken.
Wij willen dit samen met u als ouder/verzorger en de kinderen doen op een
positieve manier. Dit houdt in dat:
- Wij u vragen zo min mogelijk met de auto te komen en indien u dit wel
doet op te letten waar en hoe u wel mag parkeren.
- De kinderen te vragen om op de fiets, step, of te voet te komen.
- Wij als scholen en ouderraden zullen diverse keren ludieke actie dagen
opzetten om u en kinderen hierin te stimuleren.

De eerstvolgende vergadering
OR op 11 oktober 2022
MR op 1 november 2022

5 oktober - Xpect Event,
alle kinderen zijn de hele dag vrij.

Handhaving zal bekeuren als voertuigen fout geparkeerd staan
Hieronder ziet u een overzicht van de wijk met de uitleg van de situatie:
Binnen de aangegeven blauwe zone geldt een parkeerverbod. Dat betekent dat tussen
8-9 en 14-15 uur niet op de rijbaan geparkeerd mag worden, alleen in de parkeervakken. Parkeren op stoep, in het gras, voor inritten of in de bocht is nergens toegestaan
De roze zone is de Kiss & Ride in de Meerssenstraat. Eenrichtingsverkeer met aan
schoolkant een parkeerverbod (stoppen en iemand laten uitstappen mag wel), en
aan de plantsoenkant een stopverbod.
Met de groene pijlen is aangegeven hoe ver het lopen is vanaf een locatie waar je wel op
de rijbaan mag parkeren of waar parkeerplaatsen zijn.
De rode stipjes, daar staat de bebording die de parkeerverbodszone aangeven.

Op de volgende pagina gaat dit onderwerp verder

Wij hopen als scholen, ouderraad, handhaving en gemeente op een goede en
respectvolle samenwerking met u en de bedoeling een veiligere schoolomgeving
voor uw en onze kinderen te kunnen creëren samen.

Inzet Qrabble op school
Misschien heeft u vorig jaar of afgelopen week via uw kind(eren) de wel
eens gehoord dat ze een bijzondere schooldag hebben gehad. Bijvoorbeeld iets dat te maken heeft met een voorstelling, muziek, yoga, een
podcast of rap maken, een videoclip 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 de nodige scholing doorgang kan vinden. Daarnaast zien we de inzet van Qrabble ook als een verrijking voor
onze leerlingen en komen ze in aanraking met allerlei nieuwe disciplines en beroepen.

Alle belangrijke data en
activiteiten zijn ingevoerd
in de schoolapp.
Deze zijn te vinden in de
schoolapp onder de tegel:
‘Onze Kalender’.
Deze activiteiten kun je
met één klik op de knop in
je privéagenda van jouw
telefoon zetten. Klik dan
rechtsboven op het icoon:

Meer informatie is te vinden op de website: www.qrabble.nl

Oproep aan ouders

Klik onderaan de pagina
op de knop:

Abonneer op agenda

Het najaar gaat weer beginnen. In het basisonderwijs altijd weer een
spannende periode, zeker nu ook in combinatie met landelijke oplopende Corona besmettingen. In deze periode kan het zijn dat we te
maken hebben met meer ziekmeldingen onder het personeel.
Omdat we nog steeds te maken hebben met een groot lerarentekort,
zijn we op zoek naar ouders die zich willen inzetten voor het opvangen
van een groep. We maken onderscheid tussen ouders met een lesbevoegdheid en ouders zonder lesbevoegdheid. In beide gevallen zou u
ons als school in noodgevallen kunnen helpen.
In onze kwaliteitskaart staat beschreven hoe we omgaan met vervangingen van zieke leerkrachten. In een van de laatste stappen, voordat
we een groep écht naar huis sturen, staat beschreven dat we ouders
inzetten als we geen vervanging kunnen vinden.
We zijn nog op zoek naar ouders die zich hiervoor willen opgeven. U
kunt een e-mail sturen naar jos.montulet@xpectprimair.nl. Geef in dit
bericht aan op welke dagen u eventueel inzetbaar bent, welke leeftijdsgroep uw voorkeur heeft en of u een lesbevoegdheid heeft.
Hopelijk gaat het ons samen lukken om ook dit schooljaar geen groepen naar huis te sturen vanwege personeelstekorten. Voor vragen kunt
u ook contact opnemen met Jos.

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

