
SPORCKTinfo 

DE LAATSTE LOODJES 

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

Het schooljaar is weer bijna ten einde, voor de kinderen en 

voor ons de spreekwoordelijke laatste loodjes. Want een bij-

zonder jaar is het zeker geweest. Dit schooljaar zijn we begon-

nen met nieuw meubilair en met frisse plannen voor onze 

schoolontwikkeling. Daar hebben we er een groot deel van 

kunnen uitvoeren. Helaas niet alles want gedurende het school-

jaar kwam er een schoolsluiting i.v.m. Corona. Op 11 mei zijn 

we voor de helft opengegaan en uiteindelijk op 8 juni weer he-

lemaal. In alle opzichten een bijzonder jaar dus. Gelukkig heb-

ben we nog een mooie afsluitingsweek voor de boeg, de musi-

cals en het jaarlijkse eindfeest voor de groepen 8. Een gezelli-

ge week voor de kinderen van de school.  

Daarnaast vind je in deze Sporcktinfo alle data omtrent vakan-

ties, vrije dagen en onze studiedagen voor 2020 - 2021. Op die 

manier kunnen alle ouders aan de slag met de planning thuis.  

Helaas kunnen we nog geen mededelingen doen over komend 

schooljaar en welke richtlijnen er vanuit het RIVM gehanteerd 

gaan worden. Hierover ontvangen jullie in de laatste week 

van de zomervakantie (week 34) de benodigde informa-

tie. Zoals het er nu naar uitziet is het nog niet mogelijk om 

ouders in de school te ontvangen, de inloop en uitloop zal daar-

om grotendeels hetzelfde blijven.  

Helaas is het dan ook niet mogelijk om op de laatste schooldag 

aanwezig te zijn in de school om afscheid te nemen van de 

leerkracht. In een aantal groepen willen de leerkrachten toch 

iets organiseren op de laatste schooldag. Indien dit het geval 

is, dan ontvangt u vanuit de leerkracht van uw kind daarover 

de informatie.  

Ik wens alle kinderen en ouders, namens het volledige team, 

een hele fijne zomervakantie toe. We zien elkaar weer op 24 

augustus 2020! 

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 

6 en 7 juli - Musicals groepen 8 

9 juli - Eindfeest groepen 8 

10 juli -  Laatste schooldag 

19 augustus Verschijnt de nieuwe 

SPORCKTinfo (#1) 

 

 

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: 

 

EERSTVOLGENDE VRIJE 

DAG OF VAKANTIE  

 Alle kinderen zjin vrij:  

11 juli t/m 21 augustus 

 i.v.m. de zomervakantie 

 

De eerste schooldag is: 

24 AUGUSTUS 2020 

 

OUDER VOOR DE GMR 

Naar aanleiding van onze oproep hebben we een kandidaat gevonden 
om zitting te nemen namens de ouders van De Sporckt in de GMR. In 
dit bericht stelt Susan zich even voor. 
 
Mijn naam is Susan van Boxtel, moeder van Emma van 8 en Hugo 
van 6 jaar. Samen met mijn compagnon hebben we een aantal retail-
bedrijven waarbij we werken met (startende ) ondernemers en men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben het altijd lekker 
druk met ons gezin en het werk en daardoor is het niet altijd mogelijk 
om mee te toen aan activiteiten op school. Daarom ben ik blij dat ik  
namens de oudergeleding zitting kan nemen binnen de GMR, om zo 
toch mijn steentje bij te dragen. 

VERHUIZING 

Inmiddels zijn alle kinderen van de groepen 1-2-3 verhuisd naar de 
nieuwe lokalen voor volgend schooljaar. Afgelopen vrijdag 26 juni en 
maandag 29 juni hebben we alle groepen verhuisd. De groepen 4 
gaan ook nog verhuizen, dat doen we op donderdagmiddag 9 juli zo-
dat dit niet ten koste gaat van de onderwijstijd. De verhuizing is vlot 
gegaan dankzij alle hulp van diverse teamleden van de Teddybeer en 
De Sporckt. 
 
Volgend schooljaar huisvesten we alle kinderen van 0—6 jaar in het 
groene gebouw. Samen met de Teddybeer vormen wij een kindcen-
trum, dit is een vervolgstap in onze samenwerking. Ook gaan we met 
een peuter-kleutergroep werken en wordt er nieuw meubilair gele-
verd in de zomervakantie. Hopelijk komt er snel een mogelijkheid 
voor ouders om de nieuwe inrichting van het groene gebouw in het 
écht te komen bewonderen.  

VADERS GEZOCHT! 

Aan alle vaders van Nederland!  

Vanuit Tranzo, Tilburg University, doen wij onderzoek naar ouder-
schap in tijden van Covid-19. Al vele moeders lieten ons weten hoe 
zij het ouderschap ervaren in deze tijd, maar wij zijn ook benieuwd 
naar hoe jullie je rol als vader ervaren in deze corona tijd. Is het 
zwaar of misschien wel fijn om veel tijd thuis te zijn met de kinderen 
(naast werk en video-calls, etc.)? 

 
Laat het ons weten en doe mee met het onderzoek via: 

https://lnkd.in/dFyXC77   

 
Bij voorbaat dank! 

 
Prof dr. Hedwig van Bakel  
dr. Ruby Hall 
BSc Coco Bastiaansen  

https://lnkd.in/dFyXC77


  

 
NAAR HET VO 

Vanuit het instituut voor maatschappelijk werk (IMW) wordt (bij vol-
doende aanmeldingen) deze zomervakantie opnieuw de zomertrai-
ning aangeboden. Deze zomertraining heet ‘Met plezier naar school’. 
Deze training is bedoeld voor kinderen die op dit moment in groep 8 
zitten en volgend schooljaar naar het middelbaar onderwijs zullen 
gaan. Training is bedoeld voor kinderen die het bijvoorbeeld lastig 
vinden om nieuwe contacten aan te gaan, moeite hebben met het 
voor jezelf opkomen en/of nog net wat meer zelfvertrouwen kunnen 
gebruiken. Er zijn kosten verbonden aan deze training. Voor verder 
informatie kunnen ouders contact een kijkje nemen op de website:  
 
https://www.imwtilburg.nl/zomertraining-met-plezier-naar-school 
 
 

BASISSCHOOL  
DE SPORCKT 

 
Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1b 
5045 JB Tilburg 

 
Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl  

  

 

GEVONDEN VOORWERPEN  

Volgende week vrijdag 10 juli 

worden om 12.00 uur de  

gevonden voorwerpen  

uitgestald op het schoolplein. 

Voor deze keer is het toege-

staan om op het schoolplein 

aanwezig te zijn. Mocht u iets 

missen kunt u kijken of er iets 

van uw kind bij ligt. Daarna 

zullen wij alles opruimen. 

  

AFSCHEID ANTOINETTE 

Volgende week woensdag 8 juli 

is er van 14.45—15.15 uur een 

afscheidsmoment voor juffrouw 

Antoinette. Dat vindt buiten op 

het schoolplein plaats naast 

haar lokaal. Op deze manier 

kunnen we ook de 1,5 meter 

afstand in acht nemen.  

Mocht je kind iets willen knut-

selen of maken voor haar af-

scheid, of heb je een kleine at-

tentie, dan kun je gebruik ma-

ken van dit moment. 

STUDIEDAGEN EN VAKANTIEDATA 

Komend schooljaar hebben we wederom een aantal studiedagen en –
middagen gepland om met het team te werken aan onze schoolont-
wikkeling. De vakanties hebben we al eerder gecommuniceerd in 
Sporcktinfo #15. Hieronder nogmaals het complete overzicht van de 
vakanties, vrije dagen & studiedagen voor schooljaar 2020 - 2021. 
 
Op een studiedag zijn de kinderen de gehele dag vrij. De studiemid-
dagen hebben we zo gepland dat ze niet ten koste gaan van de on-
derwijstijd. Deze opdracht hebben we gekregen vanuit het bestuur, 
omdat we komend schooljaar de onderwijstijd willen maximaliseren.  
 
Vakanties en overige vrije dagen: 

 
Studiedagen: 
 
14 september 2020, 15 oktober 2020, 23 november 2020, 23 
februari 2021, 1 maart 2021, 16 april 2021 en 30 juni 2021.   
 
Al onze studiemiddagen zijn gepland op vrijdagmiddag, de kinderen 
zijn dan om 12.00 uur uit.  

 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 

https://www.imwtilburg.nl/zomertraining-met-plezier-naar-school

