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ONS GROENE SCHOOLPLEIN 

Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere 

betrokkenen,   

In deze twaalfde editie staan we stil bij ons groene schoolplein. Ik wil graag 

toelichten wat onze visie achter het groene schoolplein is en welke op-

brengsten we nu al zien. In onze missie en visie omschrijven wij dat: 

“Ieder kind kansrijk, gezond en gelukkig moet op kunnen groeien.” 

Met name op het gebied van gezondheid draagt ons groene schoolplein 

daar aan bij.  

Een natuurlijke speelomgeving stimuleert tot creatief en meer gevarieerd 

speelgedrag. Het draagt ook bij aan de motorische ontwikkeling van kin-

deren. Goede bewegingsvaardigheden worden gerelateerd aan hogere con-

trolefuncties van de hersenen.  

We zien nu al dat kinderen ander spelgedrag laten zien dan voorheen. 

Naast het gebruik in de pauzes biedt Inge, onze beweegdocent, wekelijks 

voor iedere groep een beweegles van een half uur aan. Dat doet ze buiten 

op het schoolplein, kinderen ervaren dat als prettig en leren op die manier 

hoe ze het schoolplein het beste kunnen gebruiken. Een van onze stelre-

gels is actief en doelgericht leren, door het aanbod van deze beweeglessen 

i.c.m. een groen schoolplein zijn kinderen actiever en bewegen ze meer. 

Hierdoor komen ze na een beweegmoment frisser de klas binnen om ver-

der te gaan met het lesprogramma. Er is nu een betere balans tussen in-

spannen en ontspannen voor de kinderen op een schooldag.  

Ook hebben we een aantal reacties van ouders ontvangen, o.a. via de MR, 

over het gebruik van de waterpomp en gladde paaltjes. Het is goed om te 

weten dat het schoolplein is gekeurd en dat alles conform de wettelijke 

veiligheidseisen is aangelegd. In lijn met de Kanjertraining vinden wij dat 

kinderen moeten leren om verantwoordelijkheid te nemen. We willen ze 

zelfredzaam maken. Dat vinden wij een gezamenlijke taak van ouders en 

school. Bij jongere kinderen in de groepen 1 en 2 kijken de leerkrachten 

natuurlijk mee, maar zeker vanaf groep 3 verwachten we dat kinderen 

daar zelf op een goede manier mee (leren) omgaan. Veiligheid kunnen we 

niet 100% garanderen, natuurlijk kunnen er ongelukken gebeuren. Het is 

helpend om thuis ook gesprekken te voeren over het spelen op het school-

plein, maak dan samen met je kind goede afspraken.  

Op de volgende pagina staan de belangrijkste afspraken van het groene 

schoolplein. Handig zodat alle ouders ook op de hoogte zijn. De nieuwe 

poort is inmiddels in gebruik, op die manier hebben we een extra in– en 

uitgang voor kinderen en ouders om de drukte in de ochtend en middag 

beter te verspreiden.  

Wij zijn erg blij met de aanleg van het groene schoolplein en hopen er in 

de toekomst nog erg veel (leer)plezier aan te beleven.    

Met vriendelijke groet, 
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DE VISIE VAN BS DE SPORCKT 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Vertrouwde & veilige omgeving 

Educatief Partnerschap 

Actief en doelgericht leren 

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (facebook.com/

BSSporckt) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en foto’s. 

https://www.facebook.com/BSSporckt/
https://twitter.com/bssporckt


 

OP DE KALENDER 

21 februari  - Carnaval op  

De Honsknobbe 

11 maart- Verschijnt de nieuwe 

SPORCKTinfo (#12) 

 

SPREEKUUR SMW 

Donderdag van  

14.00 uur—15.00 uur 

SMW is de afkorting voor School 

Maatschappelijk Werk (SMW).  

Koen van Nisselrooij heeft zijn  

eerstvolgende spreekuur op:  

 20 februari 2020 

 12 en 26 maart 2020 

 09 april 2020 

 

 

 

OR & MR 

De eerstvolgende gezamenlijke 

vergadering van de OR en MR: 

 Woensdag 19 februari 2020 

 

EERSTVOLGENDE VRIJE 

DAG OF VAKANTIE  

13 februari - Studiedag 

 

Carnavalsvakantie 

 Alle kinderen zjin vrij van: 

24 februari t/m 28 februari 

 

Naast onderstaande afspraken hanteren wij in de pauzes ook gele en rode 
kaarten. De intentie is om het gebruik van de kaarten gefaseerd af te bouwen, 
om onze kanjerhouding te versterken. Die afbouw gaat hand in hand met onze 
professionalisering op dit gebied. Ons uitgangspunt is: hoe beter het ons lukt 
om vanuit de Kanjerhouding te spreken en te handelen, hoe minder de kaar-
ten nodig zijn. Een gele kaart is een waarschuwing voor de leerling. Bij een 
rode kaart volgt een passende consequentie én worden ouders telefonisch in-
gelicht. We hebben de consequenties aangepast. Voorheen lieten wij leer-
lingen bij een rode kaart een volgend moment niet meer buitenspelen, dat 
vinden wij geen passende consequentie meer. Kinderen hebben beweging no-
dig en dat moeten we ze niet ontnemen. Indien de leerling een kaart krijgt, 
neemt die de kaart na de pauze mee naar de eigen groepsleerkracht.   
 
Er is een corveerooster opgesteld voor alle groepen 1 t/m 8, wekelijks ver-
zorgt iedere groep samen met de leerkracht een stuk onderhoud aan het 
schoolplein. Afhankelijk van het seizoen gaan we de leerlingen ook betrekken 
bij het planten en het onderhouden van alles wat groeit en bloeit. Op de ma-
nier leren we ze dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het groene 
schoolplein.  
 
Het uitgangspunt is één gezamenlijke pedagogische aanpak vanuit de Kanjer-
training. We gaan uit van vertrouwen en benaderen leerlingen positief. We 
maken geen onderscheid in binnen en buiten de school, wanneer we het heb-
ben over het aanspreken op gedrag van leerlingen. Onderstaande afspraken 
en regels hangen in de vorm van een poster in iedere klas, ze zijn met de 
leerlingen besproken. 

AFSPRAKEN SCHOOLPLEIN 
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DE SPORCKT 

 
Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1b 
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Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl  

  

 

OPEN DAG 

 

Onze open dag is dit jaar gepland 

op maandag 30 maart.  

 

Zegt het voort! We plaatsen dit ook 

op onze website voor geïnteresseer-

de ouders.  

In de ochtend zijn wij open van: 

9.00—11.30 uur 

 

In de avond zijn wij open van: 

18.30—20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 21 februari vieren wij carnaval op school. Onze school heet die dag ‘De 
Honsknobbe’. Het is een oud-Tilburgse naam voor Sporckt. Wij zijn dan de 
Honsknobbelers en Honsknobbelerinnekes. Het is de bedoeling dat de kinderen 
en leerkrachten die dag verkleed naar school komen. De kinderen hebben 
eerst een optocht door de wijk en daarna vieren we deze ochtend carnaval op 
school!!! 
 
Wilt u er op toezien dat de kinderen geen scherpe voorwerpen, zwaarden, pi-
stolen e.d. mee naar school brengen? Ook confetti en T-shirts met grove tek-
sten en/of plaatjes zijn niet toegestaan!  
 
We starten dit jaar weer met de optocht door de wijk. U bent van harte uitge-
nodigd om te komen kijken. We starten rond 8.40 uur en zullen de volgende 
route volgen: Meerssenstraat, Millingenstraat, Maasbreestraat, Maalbergen-
straat, Lunterenstraat, Luijksgestelstraat, Loosdorpstraat, Middendorpstraat 
en weer terug naar de Meerssenstraat. Zorg dat uw kind warme kleding draagt 
tijdens de optocht!  
 
Wij zijn voor de carnavalsoptocht nog op zoek naar muziek en muziek-
karren. Heeft u een muziekkar die we mogen gebruiken? Geef het 
z.s.m. door aan de juf/meester van uw kind, want bij een carnavals-
optocht hoort muziek!!! 
 
We werken in de week van 17 februari al naar de carna-
valsochtend toe en hebben daarom wat activiteiten ge-
pland: 
 
MA 17 februari:    presentatie/voorstellen Raad van Elf 
   basisschool “De Honsknobbe” 
DI 18 februari:  gekke hoeden/mutsen/petten dag 
WO 19 februari: raar met je haar dag 
DO 20 februari:  bonte kleuren dag 

 
Dit jaar hebben we de Raad van Elf uit de groepen 1 t/m 8 samengesteld,  

onder leiding van Prins Yannick en adjudant Siem. Hieronder de Raad van Elf, 
in willekeurige volgorde:  

 
Yannick, Robin, Marit, Femke, Saar, Job, Siem, Noor, Maud, Florian en Joep. 

 

 

CARNAVAL 2020 
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OPVOEDEN  

IN TWEE HUIZEN  

 

Op donderdag  

20 februari geven onze GVO’ers 

(Gezondheidsvoorlichting- en 

opvoeding) de workshop 

‘Opvoeden in twee huizen’ in 

het wijkcentrum Heyhoef. Het is 

een inspiratieworkshop over het 

opvoeden van kinderen na een 

scheiding.  

 

Aan de hand van opdrachten, 

ideeën en tips gaan ouders aan 

de slag. Zie de flyer in de bijla-

ge voor meer informatie. 

 

Op dinsdag 28 januari jl. heeft er weer een ver-
gadering van de MR plaatsgevonden. Geregeld 
laten wij via de Sporcktinfo weten welke agen-
dapunten of thema’s er besproken zijn. Tijdens 
de afgelopen vergadering hebben we de zorgen 
en wensen over het nieuwe schoolplein die ou-
ders naar MR-leden toe hebben uitgesproken 
(veiligheid van natte paaltjes, gebruik van de 
waterpomp) teruggekoppeld aan de directie. 
Ook heeft Jos Montulet de schoolbegroting toe-
gelicht en hebben we het jaarverslag van de 
school over 2019 besproken.  

Weet de MR-leden te vinden als u opmerkingen, 
zorgen of wensen heeft die de school betreffen. 
Wij zullen uw input bespreken tijdens de verga-
deringen. Ook kunt u contact opnemen met ons 
via mrsporckt@gmail.com   

Wanneer u eens de notulen van een MR-
vergadering in wenst te zien, dan liggen deze 
ter inzage bij Irma Martens. 

 
 
 
 
 
 
 

                      BERICHT VAN DE MR  

                      KANJERLESSEN MET OUDERS 

Zoals begin dit schooljaar aangegeven gaan wij aan de slag met kanjerlessen 
voor ouders. Om u als ouders een beter beeld te geven van de Kanjermetho-
de en de kanjertaal organiseren we dit schooljaar (als pilot) in een aantal 
groepen ouder-Kanjerlessen. Tijdens deze lessen bent u van harte welkom in 
de klas. Als u zich inschrijft is het de bedoeling dat u actief meedoet met de 
aangeboden activiteiten. Deze lessen worden gegeven van 9 maart t/m 16 
april, steeds aan het begin van de dag. ( 8.30 uur tot maximaal 9.00 uur) 
 
Als de groep van uw zoon/dochter meedoet met deze ouder-kanjerlessen ko-
men er vanaf 17 februari intekenlijsten te hangen bij de lokalen. Wilt u mee-
doen? Schrijf dan zo snel mogelijk in. (vol=vol) 
 
Het doel is dat we op termijn in alle groepen ouder-kanjerlessen geven om 
zoveel mogelijk ouders een inkijkje te geven in onze manier van werken. Wij 
wensen alle deelnemende ouders, kinderen en leerkrachten veel plezier met 
deze lessen.  
 
 
Groeten namens het schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap, 
 
Judith, Vera, Marieke, Catharina en Marloes 
 

 

mailto:mrsporckt@gmail.com

