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WE ZIJN WEER BEGONNEN!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere
betrokkenen,
Inmiddels zijn we weer in de tweede schoolweek aangekomen. Wat was het ontzettend fijn om alle leerlingen weer te
zien. Voor sommige leerlingen de allereerste schooldag, bijzonder in deze tijd maar ook super spannend natuurlijk. We
hadden het liever anders gezien, helaas is er geen inloop in
de school mogelijk. Het is fijn om te zien dat de inloop na
een paar schooldagen steeds beter gaat. We zien steeds
meer leerlingen zelfstandig naar binnen lopen. Dat is goed
om te zien, want dit zal de komende periode en misschien
wel het hele schooljaar zo blijven.
Daarnaast hebben we afgelopen week ook bezoek gehad
van een aantal boa’s die toezicht houden op de verkeerssituatie. Binnenkort gaan ze ook handhaven. Dat is nodig
want we zien dat er nog steeds auto’s verkeerd geparkeerd
worden, stilstaan op de straat waar dat niet mag of er ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. Ook gaan ze toezien op
de 1,5 meter afstand op straat.
Hierbij dan ook mijn dringende oproep om de 1,5 meter afstand in acht te nemen wanneer je op straat aan het wachten bent. Verspreid jezelf en ga niet allemaal voor de in– en
uitgang van een poort staan. Dan is het niet meer mogelijk
voor andere ouders en voor onze leerkrachten om afstand
te houden. Laat je kind naar jou toe lopen, dat is praktischer. Voor de ouders van groep 1; gebruik het grasveld
aan de overkant van de Millingenstraat. Daar kun je voldoende afstand houden. Na schooltijd komen de leerkrachten van de groepen 1 de kinderen naar de poort brengen.
Het is belangrijk om elkaar hier ook op aan te spreken,
want samen zorgen we voor een veilige omgeving.
Met vriendelijke groet,
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DE VISIE VAN BS DE SPORCKT

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.

MET OPRECHTE DEELNEMING
In de zomervakantie hebben wij het verdrietige bericht ontvangen omtrent
het overlijden van Marion Heier—Pijnenburg. Marion was de moeder van
Suze en Tobias.
Suze zit nu in groep 5 en Tobias is een oud-leerling en zit inmiddels op de
middelbare school.
De ouders van de groep van Suze zijn in de vakantie al ingelicht door de
groepsleerkrachten Steffie en Trudy.
Op deze manier zijn alle ouders van de school op de hoogte.
Wij wensen Kurt, Tobias en Suze en alle andere betrokkenen veel sterkte
toe in de komende periode.

OP DE KALENDER
14 september - Studiedag
16 september - Verschijnt
SPORCKTinfo (#3)

BRENGEN & 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. Hier wordt binnenkort ook
actief op gehandhaafd.

•

Er worden gele borden met daarop 1,5 meter afstand geplaatst bij de
school. Dit geldt voor de gehele straat rondom de school. De borden
worden eind deze week geplaatst.

•

Om het aantal ouders zo klein mogelijk te houden mag er maximaal 1
ouder per gezin zijn.

•

Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school toe.

•

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 van
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.

SPREEKUUR SMW
Nog niet bekend
SMW is de afkorting 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

LANDELIJKE DAG VAN DE SCHEIDING
Vrijdag 11 september is de landelijke Dag van de Scheiding. In dat kader nodigt
Alsjeuitelkaargaat.nl ouders, opa's, oma's en andere belangrijke personen in het
netwerk van kinderen uit voor deze themabijeenkomst:
Scheiden... en de kinderen dan?
Deze bijeenkomst vindt op woensdag 16 september in de Reeshof plaats.
Aanmelden kan via een link in de folder of via:
https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-gaat/

BERICHT VAN DE OR
Nieuwe leden gezocht voor de ouderraad. Lijkt het je leuk om mee te helpen met de
organisatie van verschillende activiteiten o.a. Sinterklaas, Kerst, sporttoernooien
etc.? Laat het ons weten. We zijn op zoek naar ca. 3 nieuwe leden.
Je kan je opgeven tot 4 september bij info@dinafoto.nl (Dina Furrer, voorzitter) of
fatosozer1981@hotmail.com (Fatos Ozer, secretaris).

LUIZENCONTROLE
De luizencontrole vindt normaal
gesproken plaats na iedere schoolvakantie. De luizenouders van de
school controleren dan per groep
alle leerlingen op luizen.

Op dit moment vragen wij aan alle
ouders om dit zelf thuis te controleren. Na de herfstvakantie starten
wij de luizencontrole weer op zoals
u van ons gewend bent.
Ouders die zich opgeven voor de
luizencontrole ontvangen dan vooraf een aantal triagevragen en worden geregistreerd op een formulier,
zoals we dat bij iedere bezoeker op
school doen.
Mocht u vragen hebben over de
luizencontrole of over luizen in het
algemeen, dan kunt u het beste
contact opnemen met Irma Martens
via 013—571 08 43.

VAKANTIETOERNOOI HOCKEY
Op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober wordt bij HC Tilburg het vakantietoernooi
hockey georganiseerd. Het is voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Voor meer
informatie en het inschrijfformulier kun je onderstaande website bezoeken.
Wees er snel bij want vol = vol.

https://bit.ly/2YWBvsR
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