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DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere
betrokkenen,
Inmiddels zijn we na een paar weken allemaal ‘gewend’ aan de
nieuwe situatie. De impact van de maatregelen rondom het Coronavirus zijn groot en iedere dag zichtbaar. Voorlopig mogen de
kinderen nog niet naar school en dat is een groot gemis. We missen de kinderen enorm en hopen dat ze snel weer naar school mogen komen.
Natuurlijk hopen wij allemaal dat de maatregelen opgeheven worden, zodat we na de meivakantie weer de school mogen openen.
Gisterenavond benadrukte minister-president Rutte nogmaals de
huidige maatregelen tot 28 april. Hij gaf aan één week voor die
datum bekend te maken wat het vervolg zal zijn.
Op dit moment wordt er onder andere door de PO-Raad en de ministeries overleg gevoerd en gevraagd of er eerder duidelijkheid
kan komen voor het basisonderwijs. Daarmee bedoelen we duidelijkheid omtrent de meivakantie (bieden we wel of geen opvang?)
en de maatregelen na de meivakantie. Ik hoop dat we daar snel
meer duidelijkheid over ontvangen.
Zodra ik meer informatie heb zal ik dat via de bekende informatiekanalen met alle ouders delen.
Als ik zie wat er de afgelopen periode is opgestart, dan ben ik heel
trots op het team en de manier waarop ze het onderwijs op afstand verzorgen. Deze week zijn ook alle kinderen door de OR verrast met een kaart. Super leuk initiatief om iedereen even in het
zonnetje te zetten. Ook alle teamleden hebben een kaart ontvangen. Dank je wel OR voor dit mooie gebaar!
In deze Sporcktinfo vind je een mooie collage met foto’s van de
afgelopen periode. Op deze manier kun je zien wat we de afgelopen periode hebben opgezet en meegemaakt. Daarnaast is er nog
informatie omtrent de groepsindeling en uw aandacht voor de enquête die we nogmaals uitzetten onder de ouders. Het zou fijn zijn
als je daar even een paar minuten tijd voor vrijmaakt. Op die manier kunnen we het onderwijs op afstand nog beter vormgeven
voor uw kind(eren). Zorg goed voor jezelf en elkaar. Tot snel!
Met vriendelijke groet,

IN DIT NUMMER
Jos ..................................... 1
De Sportdag ....................... 2
Oproep broertjes/zusjes ........ 2
Enquête ............................. 2
Groepsindeling .................... 3
Fotocollage .......................... 4

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.

SPORTDAG GROEPEN 1 T/M 8 DINSDAG 16 JUNI
Beste ouders/ verzorgers,

Wat een vreemde tijd is het. Toch zijn we bezig met voorbereidingen voor
als we wel weer naar school mogen. Via deze weg willen wij je informeren
dat onze sportdag voor de groepen 1 tot en met 8 voorlopig gepland staat
op dinsdag 16 juni bij de voetbalvelden van ’t Zand. Wij en de kinderen
kunnen je hulp goed gebruiken. Ben je in de gelegenheid om mee te helpen
stuur dan een mail naar: evelien.vanling@xpectprimair.nl

Voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 zal de sportdag van 8.30 tot 12.00
uur zijn, daarna zullen zij met de leerkrachten terug naar school gaan en
daar om 14.35 uur weer worden opgehaald.
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zijn de hele dag bij ‘t Zand. Ook
zij kunnen vanaf 14.35 uur worden opgehaald. Mocht je op twee locaties

OPROEP BROERTJES EN ZUSJES
Hierbij de oproep aan ouders om eventuele broertjes of zusjes die in de
toekomst gaan starten op De Sporckt, alvast in te schrijven. Op deze manier hebben wij een beter zicht op de te verwachten leerlingen. Daardoor
kunnen wij een betere prognose opstellen voor het aantal te formeren groepen. Inschrijfformulieren worden dan, gezien de huidige situatie, naar u
opgestuurd zodat u ze thuis kunt invullen.
In het geval er vragen zijn over een inschrijving dan kunt u contact opnemen met Irma Martens. Irma is te bereiken via het algemene e-mail adres:
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl.

OP DE KALENDER
13 mei - Verschijnt de nieuwe
SPORCKTinfo (#15)

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:

OR & MR
De eerstvolgende gezamenlijke
vergadering van de OR en MR:
Woensdag 15 april 2020

ENQUÊTE
Bijna drie weken geleden hebben we ook een vragenlijst uitgezet voor alle
ouders. Daar hebben wij toen een fantastische respons op gehad.
Toen waren we net gestart en waren we nog volop in ontwikkeling. Nu zijn
we al weer in de vierde week aangekomen en zijn er meerdere verbeteringen doorgevoerd. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Graag willen wij weten hoe u en uw kinderen het onderwijs op afstand ervaren.

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE

Tweede Paasdag:
Maandag 13 april
Meivakantie:

Graag uw aandacht voor de enquête.
Klik hier om de enquête in te vullen.
De volledige link naar de enquête is: https://bit.ly/3c7yABX

Het zou fijn zijn als u de link met zoveel mogelijk ouders deelt. Bijvoorbeeld
via de sociale media of de klassenapps. Hoe hoger de respons, hoe duidelijker beeld er ontstaat.
De resultaten worden teruggekoppeld naar de leerkrachten zodat ze het
onderwijs op afstand nog verder kunnen verbeteren.

Alle kinderen zjin vrij van:
20 april t/m 5 mei

GROEPSINDELING
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.

Naast alle coronaperikelen gaan we ook door met de formatie en de
groepsindeling van volgend jaar. Hieronder vind je nogmaals de uitgangspunten bij het formeren van groepen.
De instroom van nieuwe leerlingen vindt in groep 1 plaats. De plaatsing
in een van de groepen geschiedt op basis van de aantallen, jongsten/
oudsten, jongens/meisjes en ondersteuningsbehoefte in de groep. Eventuele familieleden worden bij voorkeur niet bij elkaar in de groep geplaatst. Aan het eind van groep 2 worden de kinderen ingedeeld in nieuw
samengestelde groepen 3. Bij voorkeur blijven de kinderen vanaf groep
3 steeds 2 schooljaren bij elkaar. De samenstelling van de groepen
wordt gedaan door de huidige leerkracht en de intern begeleiders. Ook
de voorkeur van de leerling wordt meegenomen.
Daar kiezen wij als school bewust voor om de volgende redenen:

Deze informatie is ook te vinden op
onze website.

•

Om leerlingen in sociaal opzicht sterker en vaardiger te maken;

•

Om leerlingen nieuwe vaardigheden, die ze leren bij de Kanjertraining, toe te passen in een groep met nieuwe groepsdynamiek;

•

Om verschillen tussen leerlingen, die in de loop van de jaren ontstaan, in balans te houden en goed over verschillende groepen en
leerkrachten te verdelen;

•

Om kinderen de mogelijkheid te geven om nieuwe relaties op te bouwen en te leren van en met elkaar.

Iedere twee jaar wordt er herverdeeld, daar kan van worden afgeweken
indien;

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg

•

Het aantal leerlingen in de school/parallel/groep daalt kan het nodig
zijn om van bijvoorbeeld drie groepen twee groepen te formeren of
andersom;

•

Een groep niet voldoende functioneert in onderwijskundig en/of sociaal-emotioneel opzicht, dit kan een aanleiding zijn om de kinderen
eerder (of later) te herverdelen over de groepen;

•

Een groep al herverdeeld is. Dan kan het zijn dat een groep ook voor
3 jaar samenblijft. Hiermee willen we voorkomen dat er in groep 7
nog herverdeeld moet worden voor het laatste schooljaar;

•

Er een grote toestroom van 4-jarigen is, dan kan gekozen worden
voor een instroomgroep. Na het schooljaar kan deze instroomgroep
weer toegevoegd worden aan de groepen 1.

Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

Voor komend schooljaar is besloten om van de drie groepen 7
twee groepen 8 te maken. Dat heeft te maken met het leerlingaantal.
Op deze manier geven wij de kinderen en ouders alvast duidelijkheid. Op
dit moment zijn we bezig met de formatie en de groepsindeling. Zodra
daar duidelijkheid over is communiceren we dat met u.

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

Op 18 juni 2020 vindt de oefenmiddag plaats. Dan oefenen de kinderen
een middag in de nieuwe samenstelling. Zoals je weet ontvangen alle
ouders de groepsindeling op tijd om deze alvast thuis door te nemen.

Collage uit groep 8B

1 april grap: Kleurplaat voor luilakken

Challenge uit 8B

Strip van de 1ste week thuisonderwijs

beweegmoment thuis
Opdracht stripverhaal ingeleverd in
Teams

Tekenopdracht: schrijf je naam
in 3D

Challenge: bal hooghouden in voorligsteun

DMT lezen is er een stuk leuker op geworden.
Packman krijgt een dikke buik van alle woorden die hij op eet.
Soms neemt hij even pauze.
Laat een boer en eet het volgende (gecorrigeerde) woord weer lekker
op.

OR Bedankt!

