Van Jos
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
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Deze week staat in het teken van de nieuwe IPC thema’s en de
eerste ronde van de driehoeksgesprekken. IPC staat voor International Primary Curriculum en is internationaal georiënteerd. Daarom noemen we de thema’s in onze ouderbrieven units en zijn de-
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ze ingedeeld per twee leerjaren, bijvoorbeeld 3-4. IPC is voor ons
een middel om thematisch onderwijs te verzorgen en de zaakvakken te integreren. Zo zorgen we ervoor dat er voor leerlingen meer
samenhang ontstaat in het leren. De verdeling van de thema’s
sluit goed aan bij onze organisatie, omdat alle teamleden al jaren
samenwerken met elkaar in leerteams. De voorbereiding van een
IPC thema vindt plaats op studiemomenten gedurende het
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schooljaar en vervolgens in de vier leerteams op onze school. Deze
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week zijn we in alle groepen gestart met het tweede thema van
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dit schooljaar. In de groepen 1-2 is het thema ‘Wat trek je aan?’, in
de groepen 3-4 ‘Van top tot teen’ en gaat het over kleding. In de
groepen 5-6 is het thema: ‘Chocolade’ en in de groepen 7-8 is het
thema: ‘Mythen en legenden’. Ouders hebben via de schoolapp de
ouderbrieven ontvangen, daarin lees je meer over de inhoud en de
afsluiting van deze thema’s die de komende weken centraal staan.
De eerste ronde van de driehoeksgesprekken is inmiddels in volle
gang. Het eerste driehoeksgesprek van het schooljaar staat altijd
in het teken van welbevinden en de start in de nieuwe groep.

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.

In deze Sporcktinfo vind je dan ook meer informatie over de verhaallijn en de activiteiten rondom Sinterklaas. Tenslotte nog uw
aandacht voor twee oproepjes en de vrijwillige ouderbijdrage.
Veel leesplezier en een 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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Sinterklaas op De Sporckt
Dinsdag 8 november hebben alle groepen in de klas een
filmpje bekeken van een videogesprek tussen Sinterklaas
en meneer Jos. Gelukkig wil Sint ook dit jaar weer een bezoek brengen aan de Sporckt! Vrijdag 2 december is het
zover, dan komt hij langs met een paar pieten!
Sint vertelde dat hij graag een exclusief interview wil geven
aan één van de leerkrachten van onze school. Elke groep
heeft hiervoor al een goede interviewvraag bedacht. Het
interview wordt opgenomen zodat elke groep dit in de eigen klas kan bekijken. Op deze manier leren we Sint nog beter kennen.
Ook hebben we inmiddels te horen gekregen dat alle kinderen op woensdag 23 november hun schoen mogen zetten. Geeft u die dag een extra
schoen mee naar school?

9 november - Sporcktinfo #6
2 december - Sinterklaas op
school

Surprise
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan de sint in deze drukke tijd een
handje helpen en maken een surprise voor elkaar. Vandaag (9 november)
zijn er lootjes getrokken. Alle leerlingen uit deze groepen hebben hiervoor
een brief meegekregen met extra informatie inclusief het geld voor cadeautjes.

SMW is de afkorting voor
School Maatschappelijk Werk
U kunt een afspraak maken
via:

Vakantietoernooi basketbal 6 januari 2023

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl

Heb jij zin om op vrijdag 6 januari de dag sportief en gezellig door te brengen met je klas- en schoolgenoten? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi basketbal!
Wie: voor leerlingen uit groep 3 t/m 8
- Groep 3-4 Clinic
- Groep 5 t/m 8 Toernooi
Wanneer: vrijdag 6 januari 2023
Waar: sporthal Drieburcht
Teams: Een 3-tal team bestaat uit, 3 spelers en een aantal wisselspelers. We
adviseren 2 wisselspelers maar er mogen er ook meer of minder ingeschreven worden. Er wordt gespeeld op een klein veldje.
Categorieën: - Groep 5/6 (jongens en meisjes gemengd) en groep 7/8
(jongens en meisjes gemengd)
Jongere kinderen mogen nog meespelen in een hogere groep, andersom
mag dit niet.
Elk team heeft een begeleider nodig die ouder is dan 18 jaar. Deze begeleider zorgt ervoor dat de kinderen zich netjes gedragen (zowel naar anderen
in de zaal als daarbuiten), dat ze op tijd klaar zijn voor de volgende wedstrijd
en de ze anderen aanmoedigen op een positieve manier.
Inschrijven: Schrijf je voor maandag 14 november in via onderstaande link:
https://forms.office.com/r/DBzFbaWWNz

De eerstvolgende vergadering
OR op 15 november 2022
MR op 29 november 2022

5 december - Studiedag,
alle kinderen zijn de hele dag vrij.

Oproep aan alle ouders voor het kamp van groep 8
Oproep aan alle ouders/verzorgers van De Sporckt,
U hoeft zeker geen ouder van een groep 8 leerling te zijn om onderstaande tekst te lezen en de leerlingen
en ons te helpen. Het zou zelfs fijn zijn als u een jonger kind op school heeft.
Elk jaar organiseren wij, de leerkrachten van groep 8, een kamp voor de leerlingen van groep 8. Dit doen wij
in samenwerking met andere groeps- en gymleerkrachten. Om alles goed te regelen voor onze leerlingen
hebben wij ook de ondersteuning van ouders nodig. Hierbij gaat het om twee taken:
- Het weg- en terugbrengen van de bagage van de leerlingen naar de kamplocatie. Hiervoor is het bezit van
een flinke bus of kleine vrachtwagen noodzakelijk.
- Het koken van voedzame en vooral lekkere maaltijden voor alle leerlingen gedurende de 4 dagen van het
kamp. Waarbij het gaat om het doen van boodschappen en het koken op locatie gedurende de kampweek.
Deze persoon kan tijdens het kamp van dit schooljaar al mee proefdraaien om zo kennis te maken met de
taak en de vaardigheden en kennis over te nemen van onze huidige chef.
Ziet u uzelf als onze nieuwe bagagechauffeur of sterren chef en zou u graag meer informatie willen over
deze taak, neem dan contact op met ons via yannick.duhen@xpectprimair.nl om een afspraak te maken.
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 8,
Mark van Zantbeek, Judith van de Rotte en Yannick Duhen

Vrijwillige ouderbijdrage
In oktober hebben wij aan alle ouders van de school een brief gestuurd over de vrijwillige ouderbijdrage, dit
jaar kunt u het bedrag gemakkelijk via een QR code of IDeal link betalen. Dit bericht is een herinnering voor
het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, mocht u dit nog niet gedaan hebben.
Van deze ouderbijdrage organiseert de ouderraad (OR) ieder jaar o.a. allerlei activiteiten, sporttoernooien,
het schoolreisje (1 keer in de 2 jaar) en het kamp. Via onderstaande links en QR codes kunt u de ouderbijdrage digitaal via iDeal overmaken. Dat is handiger dan handmatig via de bank overmaken en dus zo gedaan.
Kies de juiste link of QR code die voor u van toepassing is om het bedrag over te maken.
Ouderbijdrage van € 45,voor één kind

Ouderbijdrage van € 90,voor twee kinderen

Ouderbijdrage van € 135,voor drie kinderen

Klik hier voor de iDeal link.

Klik hier voor de iDeal link.

Klik hier voor de iDeal link.

