
SPORCKTinfo 

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN 

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

betrokkenen,   

In deze dertiende editie van de Sporcktinfo staan we stil bij de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact op de school. 

Zoals u weet, gelden er sinds vrijdag 6 maart verscherpte richtlij-

nen van het RIVM als het gaat om lichte klachten voor inwoners 

van onze provincie. Sinds maandagavond zijn daar twee maatre-

gelen aan toegevoegd. Geen handen schudden en indien nodig 

thuis werken.  

Dat laatste is bijna niet mogelijk in diverse sectoren, denk aan de 

zorg, politie en onderwijs. Toch is het heel duidelijk dat iedereen 

zijn verantwoordelijkheid moet nemen ten tijde van deze crisis.   

Door dagelijks alle ouders te informeren, hoop ik dat wij duidelijk-

heid en rust bieden voor kinderen en ouders. De richtlijnen gelden 

in ieder geval tot 16 maart. Ik weet dat er vandaag topoverleg is 

tussen de grote schoolbesturen in Brabant en diverse burgemees-

ters van de grote steden. De inhoud van dat overleg gaat met na-

me over wat te doen na 16 maart.  

Het is vooral belangrijk om in het belang van anderen te blijven 

denken en handelen. Juist vóór degene die in de risicogroepen val-

len, dienen we voorzichtig te zijn en de richtlijnen uit te voeren. 

Hoe moeilijk dat in sommige gevallen ook is. Het is een maat-

schappelijk probleem waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid 

moet nemen. Gelukkig ben ik gezegend met een flexibel en be-

trokken team. Wat een kanjers! Ook ten tijde van het norovirus 

hebben we de organisatie op school draaiende kunnen houden. Dat 

gaat ons voor deze week ook lukken. Het is echter de vraag hoe 

lang deze maatregelen van kracht blijven. Want met deze aantal-

len ziekmeldingen onder personeel en leerlingen is zelfs bij het 

team van De Sporckt de rek er op een gegeven moment uit… laten 

we hopen dat er snel positief nieuws komt!  

Dank voor alle positieve berichten en complimenten over hoe wij 

dit aanpakken en communiceren. Ik heb ze gedeeld met het team. 

Dat doet ons ontzettend goed. Hopelijk kunnen we de draad snel 

weer oppakken. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan hoor je 

die uiteraard zo spoedig mogelijk van mij.  

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 

25 maart- Verschijnt de nieuwe 

SPORCKTinfo (#14) 

 

 

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:  

12 en 26 maart 2020 

9 april 2020 

 

 

 

OR & MR 

De eerstvolgende gezamenlijke 

vergadering van de OR en MR: 

 dinsdag 24 maart 2020 

 

EERSTVOLGENDE VRIJE 

DAG OF VAKANTIE  

1 april - Studiemiddag 

 

Meivakantie 

 Alle kinderen zjin vrij van: 

20 april t/m 5 mei 

 

Ik was prins Carnaval op school. Ik heb vooraan in de op-
tocht gelopen. Als we even stil stonden, liep ik vooraan in 
de polonaise. Daarna kreeg ik de sleutel van de school 
waar iedereen bij was en heb ik wat gezegd. Daarna heb 
ik heel veel gespeeld (ook buiten). Tijdens het feesten heb 
ik dingen gedaan die je normaal ook doet. Feesten, mee 
zingen, dansen, spelen en gezellig met mijn vrienden mee 
gedaan. Ik vond het super leuk om prins Carnaval te zijn 
en het was heel gezellig, want niemand was boos op el-
kaar en daardoor was het ook een stuk gezelliger! 

Vanaf 16 maart komt Jelle’s GYM 3 maandagen kickboks-training geven tijdens 
de gymles. Wil je ook na school kickboksen of heb je geen gym op maandag?
Kom dan na schooltijd naar de gymzaal!! Onze gymdocent Evelien is daarbij 
aanwezig. Het is voor de groepen 5 t/m 8 in de gymzaal naast onze school.  

 
Wanneer? Maandag 16, 23 en 31 maart 

Hoe laat? 14:45 tot 16:00u 

Kleding? Sportieve kleding en gymschoenen 

Inschrijven? Dat is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.  

SPORT NA SCHOOL: KICKBOKSEN 

CARNAVAL DOOR YANICK D’N IRSTE 

 PROJECT SCOOR EEN BOEK 

In week 7 is het project ‘Scoor een Boek’ ge-
start voor de groepen 5 en 6. Dit is een pro-
ject van de Bibliotheek Midden-Brabant, Wil-
lem II en Willem II Betrokken om het leesple-
zier bij kinderen te verhogen. De kinderen 
worden door middel van videoboodschappen 
van profvoetballer Driess Saddiki aangemoe-
digd om de komende 9 weken zo veel moge-
lijk boeken te ‘scoren’. Aan deze filmpjes 
werken 4 leerlingen, Finn, Lieve, Milou en 
Mika van groep 5B mee!  Op 7 april is ‘Het 
Fluitsignaal’ bij het Willem II stadion en zien 
we hoeveel boeken de kinderen van alle scho-
len samen hebben gelezen.  Link naar video-
boodschap Driess Saddiki:  

 
https://youtu.be/CKt5OyAIyoE  

https://youtu.be/CKt5OyAIyoE


  

 

BASISSCHOOL  
DE SPORCKT 

 
Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1b 
5045 JB Tilburg 

 
Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl  

  

 

OPEN DAG 

 

Wegens de ontstane situatie en de 

strengere richtlijnen van het RIVM 

heeft ons bestuur besloten om alle 

open dagen niet door te laten gaan.  

 

De open dag van 30 maart is dus 

afgelast.  

 

Indien wij meer informatie hebben 

dan communiceren we dit met u. 

 

Deze informatie is ook te vinden op 

onze website.    

 

  

 

 

 

 

 

 

Als afsluiting van de vakantie stond er een 
leuk schaatstoernooi op de planning!  
Het ijssport toernooi op de Irene Wüstbaan!  
 
De Sporckt was weer goed vertegenwoor-
digd !! In de ochtend waren de klassen 3 t/m 
5 aan de beurt. Zij hadden een leuk pro-
gramma dat bestond uit diverse spelletjes op 
het ijs en een Elfstedentocht.  
In de middag waren de klassen 6 t/m 8. Ook 
zij hadden een leuk programma, dit bestond 
uit curling, ijshockey en de Elfstedentocht.  
 
Iedereen heeft volop genoten en het was een 
leuke en goed georganiseerde dag !  
 
Groetjes Team De Sporckt 
 

 

Wat een gezellige ochtend hebben we gehad!! Rond 11.15u waren we in de hal 
van de Ireen Wüstbaan om te verzamelen en onze groep op te zoeken. Toen we 
compleet waren, gingen we onze schaatsen aan doen en op naar het ijs. We be-
gonnen met de Elfstedentocht op de grote 400 meter baan. We kregen allemaal 
een stempelkaart en moesten alle 11 steden afstempelen. We hebben geschaatst, 
maar we moesten ook klunen en onder tunneltjes door schaatsen en slalommen. 
Na ongeveer een half uur hadden we alle stempels verzameld. Toen was het tijd 
voor een korte pauze om wat fruit of een liga te eten. Daarna gingen we naar de 
kleine ijsbaan om spelletjes en oefeningen op het ijs te doen. Alle kinderen deden 
heel enthousiast mee en hebben zelfs wat schaatstechniek geleerd!! 

We hebben veel lol gehad en op het einde kregen we nog een mooie medaille. 

Groetjes van de deelnemers uit groep 3, 4 en 5 

 
 

 

IJSSPORTTOERNOOI 

ALLE SCHOOLPLEINEN ROOKVRIJ 

Bij ons was het al een tijdje, maar per 1 augustus 2020 zijn alle schoolpleinen 
van primair onderwijs tot en met mbo’s en universiteiten in Nederland rookvrij. 
Zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen 
leren roken. In 2040 willen we een rookvrije generatie. Samen met het Trimbos-
instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij werken we hier 
naar toe. 
  

ACTIE BIJ PLUS 

Binnenkort kunt u bij de supermarkt Plus meedoen aan een actie voor onze school. 
U kunt bij de boodschappen munten sparen voor onze school. Bij iedere € 10,- 
ontvangt u één plusmunt. Met deze opbrengst kunnen wij iets extra’s aanschaffen 
voor binnen of buiten de school. Uiteraard gaan we dat samen met de leerlingen 
bespreken en bedenken.  
 
De actie gaat vanaf 20 april starten, het zou erg mooi zijn als iedereen mee gaat 
doen met deze actie. Hopelijk sparen we met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar! 



  

 

 

Omdat wij openheid en transparantie hoog in het vaandel hebben staan, vindt u hieronder de verantwoording van de 
ouderbijdrage van het afgelopen schooljaar. Jaarlijks stelt de MR, op advies van de OR, de hoogte van de ouderbijdrage 
vast. Die is vastgesteld op € 45,- per kind per schooljaar voor schooljaar 2019-2020. Van dat bedrag reserveren wij 
een gedeelte voor het lustrum, schoolreis en kamp. Van de totale ouderbijdrage blijft € 17,50 over voor de OR om alle 
activiteiten, feesten en andere zaken te organiseren. Hieronder vindt u de verantwoording over dat deel van de ouder-
bijdrage. Deze verantwoording is vastgesteld in de laatste MR vergadering.  
 
Bij een betalingsgraad van 90% betalende ouders, kunnen wij de activiteiten organiseren zoals die van ons gewend 
bent. Mocht dat percentage flink minder worden dan zijn wij genoodzaakt om andere keuzes te maken. Afgelopen 
schooljaar hebben er ongeveer 88% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt. Geweldig!  
 
Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeesters van de OR of met Jos.  
(Charlotte Soons of Marit van Gorp) 

VERANTWOORDING OUDERBIJDRAGE 2018-2019 

OR begroting 18-19 
Uitgangspunten:    

- aantal leerlingen op 1-10-2018  467    

- betalingsgraad 90%   

- ouderbijdrage  €             45,00    

verwacht baten 18-19 (betalingsgraad 90%)  €      18.913,50    

    

Verdeling baten    

OR = 17,50  €        7.355,25    

Schoolreis = 12,50  €        5.253,75    

Kamp = 10,00  €        4.203,00    

Lustrum = 5,00  €        2.101,50    

Totaal begrote baten  €      18.913,50    

Begrote baten OR  €        7.355,25    

    

  Begroting   werkelijke uitgaven   overschot / tekort  

KBW  €             50,00   €                            13,98   €                    36,02  

herfstwandeling  €             50,00   €                                   -     €                    50,00  

sint  €        2.500,00   €                       2.738,62   €                  238,62  

kerst  €           600,00   €                          663,47   €                   -63,47  

toernooien  €           750,00   €                          603,45   €                  146,55  

carnaval  €           400,00   €                          306,38   €                    93,62  

pasen  €           400,00   €                            60,15   €                  339,85  

Koningsspelen/ sportdag  €           250,00   €                          283,49   €                   -33,49  

versieringen  €           400,00   €                          129,96   €                  270,04  

eindfeest 8  €           350,00   €                                   -     €                  350,00  

onderhoud OR  €           500,00   €                          350,00   €                  150,00  

onvoorzien / Representatie  €           500,00   €                          410,00   €                    90,00  

verjaardagen leerkrachten/lief/leed  €           550,00   €                          246,16   €                  303,84  

 €           7300,00 €                          5.805,66  €               1.494,34  

    

Begrote lasten  €        7.300,00    

Daadwerkelijke lasten  €        5.805,66    

Begrote baten OR  €        7.355,25    

Verschil  €        1.494,34    

    

Het overschot van schooljaar 2018 / 2019 van € 1.494 wordt toegevoegd aan de spaarpot lustrum en onvoorziene lasten in 
schooljaar 2020. 2020 betreft een overgangsjaar van schooljaar naar boekjaar.  

Derhalve is er dan sprake van ‘2 maal’ Kerst en Sinterklaas in een kalenderjaar.  


