
SPORCKTinfo 

WE ZIJN WEER GEOPEND! 

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

Wat fijn om onze leerlingen weer te zien! Na een intensieve voor-

bereiding zijn we maandag 11 mei weer open gegaan. Het geluid 

van leerlingen in de gangen van de school, leerkrachten die weer 

in de groep mogen zijn en écht met de leerlingen mogen werken. 

Dat is erg fijn en voelt gelijk weer vertrouwd.  

Ook stond maandag het AD op de stoep, een verslaggever en een 

fotograaf, om onze opening vast te leggen. Dat heeft een heel 

mooi artikel opgeleverd. Het is inmiddels gedeeld via onze sociale 

media kanalen. Ook zijn er passages van het artikel in de krant 

van dinsdag verschenen. Op de voorpagina was het spandoek met 

een aantal leerlingen uit groep 7 te zien. Het spandoek is samen 

met een aantal slingers opgehangen in de school namens de OR. 

Erg attent en het gaf ons allemaal een fijn welkom terug gevoel!  

De komende periode is nog steeds onzeker. Gelukkig starten we 

weer voor 50% op. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en 

wanneer de school volledig open zal gaan. We wachten gewoon af. 

Intussen gaan wij lekker aan de slag om de leerlingen weer goed 

in beeld te krijgen. De komende week staat in het teken van de 

opstart van de groep. Er is aandacht voor de afgelopen periode en 

we kijken hoe het sociaal-emotioneel met de leerlingen gaat. Het 

voelt alsof we na de zomervakantie weer starten, alleen dan met 

dezelfde groep leerlingen. De komende weken gaan we goed in 

kaart brengen waar de leerlingen zijn gebleven, zodat we ze weer 

vooruit kunnen brengen in hun ontwikkeling. Er is ook in de perio-

de dat de school gesloten is keihard gewerkt door de leerkrachten 

en ouders op afstand. Ik ben benieuwd wat dit heeft opgeleverd. 

Ik ben vooral heel trots op mijn team en iedereen die zijn steentje 

heeft bijgedragen aan het heropenen van de school.  

Hopelijk kunnen we snel weer terug naar hoe het was..  
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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 

27 mei - Verschijnt de nieuwe 
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SPREEKUUR SMW 

Neem contact op met onze  

administratie voor vragen m.b.t. het 

spreekuur en de inzet van SMW. 

SMW is de afkorting voor School 

Maatschappelijk Werk (SMW).  

 

 

 

OR & MR 

De eerstvolgende gezamenlijke 

vergadering van de OR en MR: 

Maandag 25 mei 2020 

 

 

EERSTVOLGENDE VRIJE 

DAG OF VAKANTIE  

 

21 & 22 mei  

i.v.m. Hemelvaart 

Let op! Op deze dagen is er geen 

noodopvang beschikbaar 

 

  

 

 

SCHOOLVAKANTIES 2020 – 2021 

 AANPASSINGEN JAARKALENDER 

De schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen zijn vastgesteld en de MR 

heeft instemming verleend met het rooster voor het nieuwe schooljaar. In 

het schooljaar 2020-2021 hebben we 6 studiedagen en 4 studiemiddagen 

gepland. De exacte data voor de studiedagen volgen zo spoedig mogelijk.  

 Van: Tot: 

Herfstvakantie 19-10-2020 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 1-1-2021 

Voorjaarsvakantie 15-2-2021 19-2-2021 

Tweede Paasdag 5-4-2021 5-4-2021 

Koningsdag 27-4-2021 27-4-2021 

Meivakantie 3-5-2021 14-5-2021 

(Hemelvaart en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie 2021)  

Tweede Pinksterdag 24-5-2021 24-5-2021 

Zomervakantie 26-7-2021 3-9-2021 

Thuis werken, je kinderen les geven, boodschappen doen en alle ballen in de 
lucht houden. De Corona crisis vraagt extra inspanningen van ouders.   

GGD Hart voor Brabant organiseert het webinar ‘Positief opvoeden in onzeke-
re tijden’. In dit webinar worden tips gegeven over de opvoeding van school-
gaande kinderen (5-15 jaar). Thuisonderwijs, werk en gezin combineren en 
verschillende rollen vervullen voor jou als ouder. En hoe maak je meer tijd 
voor jezelf en kun je beter omgaan met spanningen binnen het gezin?  

  

Het Webinar vindt plaats op dinsdagavond 19 mei van 19.30 – 20.30 
uur. Het is gratis en u kunt zich inschrijven via deze link. 

 

U ontvangt na inschrijving direct een mail ter bevestiging met een link naar 
het webinar. Vragen?  

Vooraf:         Bianca de Vos  b.de.vos@ggdhvb.nl    

Tijdens:        via de chat  

 WEBINAR POSITIEF OPVOEDEN IN CORONATIJD 

Omdat we op dit moment nog steeds aan diverse richtlijnen willen voldoen, 

zijn er een aantal activiteiten die helaas niet door kunnen gaan. Dit heeft te 

maken met het inzetten van ouders als vrijwilligers of vanwege de grootte en 

hoeveelheid verplaatsingen. Dat is op dit moment niet wenselijk. De studie-

dag wordt verzet, omdat we de onderwijstijd maximaal willen gebruiken. 

De volgende activiteiten gaan niet door:  

- De schoolfotograaf 

- Sportdag 

- Schoolkamp groep 8 

- De studiedag van 17 juni, let op! Dit wordt een reguliere schooldag. 

Wanneer we volledig open mogen en we weer met volledige groepen werken, 

is het maken van een groepsfoto een mogelijkheid. Daarover vindt afstem-

ming plaats met de schoolfotograaf. Op dit moment is het nog niet duidelijk 

of wij de eindmusical met of zonder ouders mogen organiseren. Ons streven 

is om de kinderen in groep 8 een mooi afscheid te geven, met daarbij een 

musical die ze kunnen opvoeren voor de ouders in de school. Wanneer er 

meer duidelijkheid is omtrent de richtlijnen, informeren wij u weer.  

https://ggdhvb.webinargeek.com/positief-opvoeden-in-onzekere-tijden
mailto:b.de.vos@ggdhvb.nl


  

 

BASISSCHOOL  
DE SPORCKT 

 
Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1b 
5045 JB Tilburg 

 
Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl  

  

 

 

 

  

 

REMINDERS VOOR DE  
KOMENDE PERIODE 

• Ouders mogen voorlopig niet 

op het schoolplein en in de 

school komen.  

• Alleen op afspraak zijn ouder-

gesprekken fysiek mogelijk. We 

voeren deze zoveel mogelijk 

digitaal (telefonisch of via 

Teams). 

• We vieren verjaardagen, maar 

trakteren mag voorlopig niet. 

• Houd bij het brengen en halen 

1,5 meter afstand. 

 

 

 

 

Het beleid omtrent de groepsindeling is in de vorige Sporcktinfo met u ge-

deeld. Op de website kunt u deze vinden om nogmaals te lezen. Of klik hier.  

De kinderen starten deze week weer op, het is fijn dat ze weer op school zijn. 

Deze week gaan we vooral kijken hoe het met ze gaat en wat ze hebben 

meegemaakt. Toch komt het nieuwe schooljaar langzaam in zicht.  

Vandaar dat we vanaf volgende week aan de slag gaan met de groepsinde-

ling voor volgend schooljaar, dat doen we op de volgende manier: 

• We vragen aan alle leerlingen vanaf groep 4 om drie voorkeuren door te 
geven aan de leerkracht. Dit doen we onder schooltijd. Het mogen ook 
leerlingen uit de andere parallelgroep zijn. Het streven is om met min-
stens één leerling rekening te houden. Dat lukt in bijna alle gevallen, 
maar soms ook niet.  

• De leerkrachten gaan vervolgens op basis van de informatie die ze heb-
ben over de groep en de voorkeuren van de leerlingen aan de slag met 
de groepsindeling.  

• In de week van 25 tot 29 mei maken de leerkrachten een concept voor 
de groepsindeling. Vervolgens bekijken Jos en de intern begeleiders de 
groepsindelingen. 

• Op 12 juni communiceren wij de groepsindeling, inclusief bezetting van 
de school, met alle ouders. 

 

Het herverdelen van leerlingen geldt voor de groepen 1, 2, 4, 6 en 7. Dat 

doen wij zoals we dat hebben vastgesteld in ons beleid. De groepen 7 vor-

men een uitzondering, omdat we van drie groepen 7 naar twee groepen 8 

gaan. De groepen 3 en 5 blijven hetzelfde van samenstelling en worden niet 

veranderd.  

 

De jaarlijkse doordraaimiddag, dat is het oefenen in de nieuwe groep, staat 

gepland voor 18 juni. Op dit moment is het nog onduidelijk of dat door kan 

gaan. Dit gaat alleen door als we weer met hele groepen werken. Hierover 

krijgt u later meer informatie.  

Mochten er vragen zijn over het beleid m.b.t. groepsindeling kun je contact 

opnemen met Jos Montulet. Dat kan telefonisch (013 - 571 08 43) of via de 

mail. (jos.montulet@xpectprimair.nl) 

 

GROEPSINDELING 

https://www.sporckt.nl/wp-content/uploads/2020/04/Sporcktinfo-nr.-14.pdf

