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WE ZIJN WEER COMPLEET!
Beste ouders/verzorgers, opa’s/oma’s en andere betrokkenen,

Wat heerlijk om alle kinderen weer te zien en te horen in de
school. Vanaf maandag zijn we weer volledig open, het is
erg fijn om alle kinderen weer te verwelkomen.
Ook voor ouders kan ik me voorstellen dat het prettig is om
weer langzaam in de ‘oude’ structuur te komen. Vanaf 16
maart hebben we de kinderen niet meer volledig in de klas
gehad. Het was maandag dan ook bijzonder om de kinderen
weer samen in één groep te hebben. Dat was voor sommige
kinderen wel even wennen, opnieuw rekening houden met
elkaar en ineens weer vijf volledige dagen naar school gaan.
We hebben er alle vertrouwen in dat we het schooljaar op
een goede manier afsluiten.
De volledige opening vergt nogal wat organisatie van mij en
het team, om te zorgen dat we alles in goede banen leiden.
Daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom vind je in deze
Sporcktinfo nogmaals de afspraken en regels die we hebben
opgesteld over het brengen en ophalen. Het vriendelijke
verzoek om deze even goed door te nemen en je hier aan te
houden. We hebben elkaar nodig, want samen zorgen we
ervoor dat het veilig en verantwoord blijft.
Tenslotte nog goed nieuws met betrekking tot de groei van
onze school. We ontvangen enorm veel aanmeldingen van 4
-jarigen, het ziet er naar uit dat we voor komend schooljaar
al vol zitten in de kleutergroepen. Steeds meer ouders vinden de weg naar onze school, dat is iets waar we trots op
zijn. Dit betekent dan ook dat we komend schooljaar gaan
starten met vijf kleutergroepen in plaats van vier.

Met vriendelijke groet,
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DE VISIE VAN BS DE SPORCKT
Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving
Educatief Partnerschap

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (facebook.com/
BSSporckt) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en foto’s.

Actief en doelgericht leren

BRENGEN EN OPHALEN
Vanaf maandag 8 juni zijn we volledig open. Dit brengt wat organisatorische uitdagingen met zich mee. Voor jullie als ouders maar ook
voor ons als school. Het brengen naar school verloopt uitstekend, er
is genoeg tijd en de spreiding onder ouders is goed.
Met name bij het ophalen is er nog verbetering vanuit ons en ouders
mogelijk, om te zorgen dat we het voor iedereen veilig en verantwoord kunnen blijven organiseren. Er is gekozen om de ophaaltijden
te splitsen, zodat ouders 1,5 meter afstand kunnen houden tijdens
het wachten.
Hierbij de afspraken die eerder zijn gemaild in de brief van 2 juni jl.

•

Kinderen uit team geel worden om 14.30 uur naar buiten
gestuurd, de leerkracht blijft in de klas. Bij de groepen 1 en
2 loopt de leerkracht mee naar de poort.

•

Om 14.45 uur komen de kinderen van team blauw naar
buiten.

•

Kinderen die naar de BSO gaan of opgehaald worden door
taxi’s verzamelen in de aula om 14.30 uur.

•

Zorg dat je zo snel mogelijk weer vertrekt na het ophalen.
Blijf niet met anderen kletsen, want zo wordt het te druk
en kunnen ouders de 1,5 meter niet aanhouden.

•

Zit uw kind in team blauw, kom niet eerder dan 14.45 uur.

•

De kinderen van groepen 7 gaan om 14.30 uur naar buiten.

DRIEHOEKSGESPREKKEN
De driehoeksgesprekken worden in de week van 22 en 29 juni gevoerd. In verband met de richtlijnen voeren we de gesprekken buiten
op het schoolplein. We rekenen en hopen vooral op goed weer.

OP DE KALENDER
24 juni- Verschijnt de nieuwe
SPORCKTinfo (#18)
11 juni - Groepsindeling voor
schooljaar 2020—2021
18 juni - Oefenmiddag, alle kinderen oefenen in de nieuwe groep.

SPREEKUUR SMW
SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW).
Koen van Nisselrooij heeft zijn
eerstvolgende spreekuur op:
Binnenkort worden de
spreekuren weer hervat
op onze school.

OR & MR
De eerstvolgende gezamenlijke
vergadering van de OR en MR:
Dinsdag 23 juni 2020

Vandaag om 15.30 uur ontvangen alle ouders een e-mail om zich digitaal in te schrijven. De leerkrachten versturen de inschrijflijsten op
hetzelfde tijdstip zodat ouders met meerdere kinderen op school geclusterd kunnen inschrijven.

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE

In dezelfde mail vind je ook een plattegrond en de regels en afspraken die gelden voor de driehoeksgesprekken. Op die manier vertrouwen wij erop dat we de gesprekken persoonlijk en verantwoord kunnen voeren met elkaar.

13 juli t/m 21 augustus

Wij hechten er veel waarde aan om deze gesprekken persoonlijk door
te laten gaan. Wij zien dit als een mooi moment om dit bijzondere
schooljaar samen met je kind en de leerkracht af te sluiten. Op dit
moment is het nog niet duidelijk wat de regelgeving is na de zomervakantie, het kan goed zijn dat enkele maatregelen worden verlengd.
Daarom vinden wij het extra belangrijk om elkaar in deze derde ronde van de driehoeksgesprekken persoonlijk te spreken.

Alle kinderen zjin vrij:

i.v.m. de zomervakantie

GROEPSINDELING 2020—2021
GMR KANDIDAAT
In de vorige Sporcktinfo hebben
we een oproep geplaatst voor
een ouder die zitting wil nemen
in de GMR.
We hebben goed nieuws. Susan
van Boxtel, moeder van Hugo
(Groep 2A) en Emma (groep 5B)
gaat namens de ouders van De
Sporckt zitting nemen in de GMR.

De GMR staat voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en vertegenwoordigd alle 25
scholen van Xpect Primair. Vanuit
iedere school is er één leerkracht
en één ouder vertegenwoordigd.
Fijn dat Susan deze belangrijke
taak op zich wilt nemen. Namens
de school zit Wilma Verhoeven
(leerkracht van groep 1/2C) in de
GMR.

Morgen, op 11 juni, ontvangen alle kinderen en ouders de groepsindeling
voor het nieuwe schooljaar. In eerste instantie stond dat gepland voor 12
juni, maar we hebben toch gekozen om het één dag eerder te delen. Op
die manier kunnen de leerkrachten er nog met de kinderen over in gesprek
gaan, mocht het nodig zijn.
In de groepsindeling vind je de bezetting van de school samen met de indeling van de kinderen in de diverse groepen. De groepsindeling is bindend, wijzigingen zijn niet mogelijk.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de groepsindeling, dan vragen
wij ouders om eerst met de huidige groepsleerkracht in gesprek te gaan.

OEFENMIDDAG 18 JUNI
De oefenmiddag van 18 juni gaat door. De kinderen oefenen dan alvast in
de middag in de nieuwe samenstelling bij de nieuwe leerkracht(en). Dit
geldt voor alle kinderen die op dit moment op school zitten. De nieuwe
leerlingen die instromen in de groepen 1 worden apart door de leerkrachten uitgenodigd. Deze dag is gekozen zodat ook kinderen op de middelbare
school en kinderen die volgend schooljaar op een andere school zitten,
kunnen oefenen.
De huidige leerlingen van de groepen 8 zijn op die dag vrij, zij gaan oefenen op de middelbare school.

EVEN VOORSTELLEN
Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen! Ik ben Carolien Stokmans en ben
sinds februari dit jaar aan de slag als zij-instromer op De Sporckt. De
meeste van jullie hebben mij al gezien. Ik sta op maandag en dinsdag in
groep 2A. Ik wil heel graag leerkracht worden en ben dan ook druk bezig
met de voorbereidingen voor mijn geschiktheidsonderzoek eind juni 2020.
Na dit onderzoek mag ik starten met mijn tweejarige zij-instroomtraject,
dit is een werk– en leerplek op De Sporckt. Ik ga dan volgend jaar meteen
2 dagen in de week lesgeven in een groep.
Als afgestudeerd psycholoog kijk ik niet alleen naar het leer- en groepsproces van de hele klas, maar ook naar de individuele leerling. Het is voor mij
belangrijk om elke leerling op zijn of haar eigen manier te laten leren en
hierbij de juiste begeleiding te bieden. Het lijkt mij fantastisch om hier
door middel als leerkracht een steentje aan bij te kunnen dragen.

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

Ik krijg onwijs veel energie van: het werken met kinderen, mooie bloemen,
goede muziek en fietsen (alhoewel dat er nu een beetje bij in schiet ;)). Ik
vind het bijzonder om in deze roerige periode de overstap naar het onderwijs te maken en heb dan ook veel bewondering voor de manier hoe de
leerkrachten op De Sporckt samen als team hier mee omgaan/omgegaan
zijn. Dit geeft mij alleen maar meer de bevestiging dat ik de juiste keuze
heb gemaakt om het onderwijs in te gaan!
Hopelijk zien we elkaar volgend schooljaar.

SCHOOLFOTO’S 2020—2021
Ondanks alle maatregelen omtrent het Corona hebben we een passende oplossing gevonden om de schoolfotografie door te laten gaan. Weliswaar op een andere manier als wat u
van de school gewend bent. Dit is om ons toch aan de regels te kunnen houden.
Op vrijdagochtend 19 Juni stoere foto’s van de groepen 8 met de klassenfoto.
Op maandag en dinsdag 22 en 23 Juni vinden buiten de klassenfoto’s plaats, bij regen
binnen. Dit schema volgt in de loop van volgende week.
In de week van 29 Juni vinden de portretfoto’s en broertje/zusje foto’s plaats. Dit is niet
op school zoals u gewend bent en ook niet op inschrijving. Dit omdat ouders nog niet in
het schoolgebouw in mogen. Dit jaar doen we de foto's in de Studio van DinaFoto op het
Ketelhavenplein 39 na schooltijd. Hiervoor volgt een schema in de volgende Sporckt Info.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Veel groetjes van de Ouderraad

BERICHT VANUIT VAKANTIETOERNOOIEN

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

Op zaterdag 13 en 20 juni ( 10.30—11.30) vindt er bij
HC Tilburg een proeftraining plaats voor kinderen van
4 t/m 10 jaar.
U kunt uw kind hiervoor opgeven via:
munkey@hctilburg.com

Dit heeft uw kind nodig:
Bitje (verplicht, zelf voor zorgen)
Scheenbeschermers (verplicht, zelf voor zorgen)
Sportschoenen
Hockeystick (er is leenmateriaal, graag vooraf melden
indien nodig)
Hockeykousen (niet verplicht maar handig om de
scheenbeschermers op de plaats te houden)
Sportkleding
Drinkbidon gevuld met water

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

