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EEN NIEUW SCHOOLJAAR!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere
betrokkenen,
In de zomervakantie is er weer hard gewerkt aan de inrichting en het interieur van beide schoolgebouwen. Het
groene gebouw (voorheen grijze gebouw) is voorzien van
nieuw sanitair en is ingericht met nieuw meubilair, passend
bij onze visie. Dit hebben wij gedaan in nauwe samenwerking met De Teddybeer. In dit gebouw zijn alle leerlingen
van 0 t/m 6 jaar gehuisvest, een nieuwe stap in onze samenwerking als kindcentrum.
De blauwe trespa platen aan de voor- en zijkant van het
rode gebouw worden voorzien van een nieuwe kleur, passend bij de nieuwe uitstraling. Dit zal binnenkort worden
uitgevoerd. Er zijn diverse foto’s te vinden van het groene
gebouw in deze Sporcktinfo. Hopelijk kun je het snel zelf
komen bekijken!
In deze Sporcktinfo een aantal praktische zaken: het gymrooster, een herhaling van de studiedagen en vakanties en
de lokaalindelingen. Daarnaast ontvang je belangrijke informatie over de schooltijden en de richtlijnen omtrent Corona.
Helaas mogen we nog geen ouders ontvangen in de school
bij binnenkomst en bij het ophalen. Daarom hebben we gekozen om de werkwijze van vóór de zomervakantie te continueren. We hebben alles gebundeld in één nieuwsbrief om
het overzichtelijk te houden.
Het team van De Sporckt heeft er enorm veel zin in. We
hebben deze week een goede voorbereiding kunnen treffen
om vanaf maandag 24 augustus weer op een veilige en verantwoorde manier te starten met ons onderwijs. Hopelijk
blijft het dit jaar rustig en kunnen wij fysiek onderwijs blijven verzorgen, want daar hebben alle kinderen recht op.
Geniet nog van het laatste restje vakantie en het weekend!
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DE VISIE VAN BS DE SPORCKT

Met vriendelijke groet namens ons gehele team,
Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving
Educatief Partnerschap
Actief & 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.

CORONA RICHTLIJNEN
Voor het basisonderwijs zijn er vrijwel geen wijzigingen geweest in de
richtlijnen t.o.v. vóór de zomervakantie. Wij werken dan ook vanuit
het protocol (1 juli) zoals opgesteld door de PO-Raad, het RIVM en het
ministerie OCW. Meer informatie over de richtlijnen is te vinden op:
www.weeropschool.nl
De belangrijkste vijf basisregels zijn:
1.

Alle leerlingen gaan volledig naar school.

2.

Tussen leerlingen en leerkrachten hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

3.

Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.

4.

De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

5.

Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

OP DE KALENDER
24 augustus — Start schooljaar
2 september - Verschijnt
SPORCKTinfo (#2)

Daarnaast zijn er een aantal aanvullende regels vanuit ons bestuur
Xpect Primair en Ruimte-OK.
6. Ventileren van het klaslokaal. Dit doen we in ieder geval tijdens de pauzes, maar ook
voor en na lestijd. 10 tot 15 minuten ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Het
rode gebouw voldoet aan alle eisen (Bouwbesluit) die aan ventilatie worden gesteld. Het
groene gebouw heeft geen mechanische ventilatie, in dat gebouw zorgen we voor natuurlijke ventilatie.
7. Kinderen t/m 12 jaar uit een risicogebied hoeven niet in thuisquarantaine. De ouders
van het gezin wel, deze mogen het kind ook niet naar school brengen.
8. Leerlingen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid gewoon naar school, behalve als ze koorts hebben of iemand in het gezin coronagerelateerde klachten heeft. Vanaf groep 3 gelden de reguliere afspraken omtrent klachten en thuisblijven net als volwassenen.
9. Trakteren op school is toegestaan, wij vieren de verjaardagen van de kinderen op
school zonder ouders.

SPREEKUUR SMW
Nog niet bekend
SMW is de afkoring voor School
Maatschappelijk Werk (SMW)

OR & MR
De eerstvolgende gezamenlijke
vergadering van de OR en MR:
Maandag 14 september 2020

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE
14 september - Studiedag:
leerlingen zjin de gehele dag vrij

Mochten er bijzondere omstandigheden zijn, dan kunt u het beste contact opnemen met de directeur van de school om samen goede afspraken te maken en te kijken naar een passende oplossing. Te bereiken
via: jos.montulet@xpectprimair.nl.
Oudergesprekken en andere afspraken kunnen in de school plaatsvinden, alleen met het toepassen van triage en 1,5 meter afstand. Als
school zijn wij verplicht om al onze bezoekers te registreren i.v.m. mogelijke besmettingen en het bron– en contactonderzoek van de GGD.
Dit zal dan ook gevraagd worden op het moment dat je een afspraak
met iemand van school wilt maken. Indien je niet op alle vragen ‘ja’
kunt beantwoorden, of uw gegevens niet wilt laten registreren dan
kunnen wij de afspraak niet door laten gaan. Wij verwijderen deze gegevens na 14 dagen.
Op de volgende pagina vind je de plattegrond met daarbij de afspraken over het brengen en ophalen en de nieuwe schooltijden.

Kleuterplein in het groene gebouw

PLATTEGROND BRENGEN EN OPHALEN
•

Ouders/verzorgers wachten buiten het schoolplein en altijd op 1,5 meter afstand. Gebruik de
groenstroken aan de Millingenstraat en de Meerssenstraat om afstand te houden.

•

Maximaal 1 ouder per gezin, probeer zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.

•

Brengen van kinderen kan tussen 8.15 en 8.30 uur. Kinderen lopen zelf naar binnen toe, voor de
kinderen van de groepen 1 en 2 zijn er in de eerste weken op het schoolplein extra personeelsleden aanwezig.

•

Ophalen volgens de reguliere eindtijd van school. Maandag t/m donderdag 14.35 uur en vrijdag
12.00 uur. Leerlingen uit de groepen 1 en 2 lopen met de eigen leerkracht naar de juiste poort.
Leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 lopen zelf naar buiten.

•

Indien je meerdere kinderen bij ons op school hebt; houd de poort aan van het jongste kind. De
oudere broer of zus volgt dus altijd de jongste.

LOKAALINDELINGEN
Lokaalindelingen voor het rode en groene gebouw.
Begane grond rode gebouw:

Eerste verdieping rode gebouw:

De nieuwe inrichting op de vide,
de eerste verdieping, in het
groene gebouw. Er zjin diverse
werk– en speelplekken gemaakt
voor de kleuters en peuters van
ons kindcentrum.

Begane grond groene gebouw:
De toiletgroepen zjin compleet
vernieuwd en voorzien van nieuwe
wandtegels, een nieuwe gietvloer,
nieuwe toiletten en
scheidingswanden.

VAKANTIEPLANNING & STUDIEDAGEN 2020-2021
Dit schooljaar hebben we wederom een aantal studiedagen en –middagen gepland om met het team
te werken aan onze schoolontwikkeling. De vakanties hebben we al eerder gecommuniceerd in
Sporcktinfo #18. 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 studiemiddagen hebben op vrijdagmiddag gepland, zodat ze niet ten koste gaan van de onderwijstijd. Deze
opdracht komt vanuit het bestuur, zodat we komend schooljaar de onderwijstijd maximaliseren.
Vakanties en overige vrije dagen:
Van:
Herfstvakantie
19-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020
Voorjaarsvakantie
15-2-2021
Tweede Paasdag
5-4-2021
Koningsdag
27-4-2021
Meivakantie
3-5-2021
(Hemelvaart en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie 2021)
Tweede Pinksterdag
24-5-2021
Zomervakantie
26-7-2021

Tot:
23-10-2020
1-1-2021
19-2-2021
5-4-2021
27-4-2021
14-5-2021
24-5-2021
3-9-2021

Studiedagen:
6 studiedagen (let op: in de laatste Sporcktinfo stond ook 23 november als studiedag, dat is onjuist).
Dit zijn de correcte studiedagen van komend schooljaar:

14 september 2020, 15 oktober 2020, 23 februari 2021, 1 maart 2021, 16 april

GYMROOSTER 2020-2021
Dit schooljaar gymmen alle kinderen op dezelfde locatie. Er hoeft geen groep meer uit te wijken
naar de Bergeijkstraat. De groepen 1 en 2 gymmen in de speelzaal. Het nieuwe beleid omtrent gymmen op blote voeten voor de groepen 1 en 2 zetten we voorlopig nog even op pauze. We hebben
waardevolle feedback gekregen van twee ouders omtrent het gymmen op blote voeten. Evelien gaat
met deze ouders in gesprek, om samen te komen tot verantwoord beleid. Tot die tijd gymmen de
kinderen gewoon op schoenen. De groepen 3 t/m 8 gymmen in de grote gymzaal aan de Meerssenstraat. De gymlessen zijn zo veel mogelijk buiten indien het weer het toelaat. Er mogen weer gymlessen binnen in de gymzaal gegeven worden volgens de richtlijnen. De leerlingen die om 8.30 uur
gymles hebben, starten in de gymzaal. De groepen die als laatste gymles hebben, gaan vanuit de
gymzaal naar huis.
Net als vorig jaar worden er ook weer beweeglessen gegeven door Inge op het groene schoolplein.
Hiervoor hoeven de kinderen geen gymkleren mee te nemen. Iedere groep krijgt een half uur in de
week een beweegmoment.
Maandag
8:30-9:30
6B Monique/Pia
9:30-10:30 3B Jeroen
10:30-11:30
4B Trudy/Carolien
12:30-13:30
7A An-Marie/Patty
13:30-14:30
6A Marloes/Nicole

Dinsdag
8:30-9:15
2A Catharina/Chantal
9:15-10:00 1B Vera/Herma

Woensdag

Donderdag
8:30-9:30 5A Hein
9:30-10:30
5B Marieke/Annica
10:30-11:30
4A Steffie/Hendrien

10:15-10:45 Teddybeer 1
10:45-11:15 Teddybeer 2

12:30-13:30 8A Christel

12:30-13:30 7B Mark

11:15-12:00
1A Danielle/Herma
12:30-13:15 2B Milou

13:30-14:30
8B Judith/Pauline

13:30-14:30 3A Kirsten

13:15-14:00 1C Wilma/Marleen

BEZETTING GROEP 7A
Er is nog een wijziging gekomen in de bezetting van groep 7A. Dit heeft
te maken met het vertrek van Wanda Bons. Wanda gaat het bedrijf van
haar vader overnemen, dit gaat ze samen met haar man doen. Hierdoor heeft ze besloten om haar baan bij ons op te zeggen. Een spannende nieuwe stap voor haar en haar man. Wij vinden het erg jammer
dat ze gaat. Tegelijkertijd gunnen we haar ook deze mooie kans.
Wanda was samen met Nicole een van de twee intern-begeleiders van
onze school. De ambulante taken van Wanda worden komend jaar
overgenomen door Pauline, die ook in de functie van directieondersteuner aan de slag gaat. Daardoor is Pauline twee dagen in de week ambulant. Omdat Pauline gekoppeld was aan An-Marie van groep 7A, hebben we voor die groep een andere oplossing moeten bedenken.
Wij zijn heel blij dat Patty van Aarle één dag in de week in deze groep
gaat lesgeven. Patty werkt op dinsdag in groep 7A.
Patty is een bekend gezicht in de school. Ze
heeft het afgelopen jaar ook al één dag in de
week in groep 7 vervangen en al samengewerkt met An-Marie. Patty heeft ook twee
kinderen bij ons op school (Beau en Britt).
Mochten er vragen zijn over deze wijziging
dan verwijzen we u naar de leerkracht van
deze groep.
Patty van Aarle

INLOOPAVOND
Ieder jaar organiseren wij een inloopavond. Tijdens deze inloopavond
leiden de kinderen de ouders rond door de school en de klas. Dit is een
moment van kennismaken. Helaas kan dit vanwege Corona niet doorgaan zoals we gewend zijn.

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

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

Omdat wij het ontmoeten en elkaar zien belangrijk vinden, organiseren
wij de inloopavond op een andere manier dan dat u van ons gewend
bent. Dit inloopmoment is zeker belangrijk om de relatie tussen de
leerkracht, de leerling en de ouder te versterken. We hebben elkaar
nodig om er een goed schooljaar van te maken.
Er komen inschrijflijsten beschikbaar waarop u als ouder kunt intekenen. Er zijn een beperkt aantal plekken per dag beschikbaar, zo verspreiden we dit inloopmoment over de week. Op die manier heeft u als
ouder toch de mogelijkheid om de leerkracht van uw kind, de klas en
de school te leren kennen. Meer informatie volgt binnenkort.
Naast dit inloopmoment is er voor nieuwe leerlingen van de groepen 1
een apart intakegesprek met de leerkracht. Op die manier is er ook
voor hen aandacht en is er een kennismaking met de leerkracht.

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

