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IN VERBINDING 

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

andere betrokkenen, 

Nu de inloopmomenten in volle gang zijn zien we eindelijk weer 

een hoop ouders in de school. De groepen 7 zijn al geweest. De 

groepen 3 en 4 zijn in volle gang en de groepen 2, 5 en 6 staan 

voor volgende week op de planning. De groepen 1 en 8 hebben 

een andere kennismaking voor ouders georganiseerd. Op deze ma-

nier zorgen we voor fysiek contact tussen ouders en school, want 

dat hebben we wel gemist.  

Het is fijn om ouders weer te zien in de school. Deze bijzondere 

tijd maakt het voor ons extra lastig om te werken aan de ouderbe-

trokkenheid. De pandemie, met extra maatregelen sinds 29 sep-

tember, zorgt ervoor dat we aanpassingen moeten doen in onze 

manier van communiceren. De traditionele inloopmomenten in de 

ochtend zijn er niet meer, dit vraagt dan ook om andere manieren 

van communiceren van ouders en school.  

Gelukkig hebben we tegenwoordig de techniek en kunnen we met 

elkaar in verbinding blijven via de digitale weg. In diverse groepen 

worden er foto’s gedeeld via Klasbord en ontvangen ouders infor-

matie via de e-mail. Op die manier is er toch sprake van verbin-

ding en krijg je wat inzicht in wat er in de groep gebeurt. Toch kan 

dit niet het echte fysieke contact vervangen. We proberen zoveel 

mogelijk fysiek contact te maken daar waar het mogelijk is.  

Na de herfstvakantie staan de driehoeksgesprekken weer gepland. 

Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen de leerkracht, ouders 

en het kind. Er zijn driemaal per jaar driehoeksgesprekken, dit is 

de eerste in de reeks. Tijdens dit eerste gesprek bespreekt de leer-

ling de opstart van zijn schooljaar, staan we stil bij de sociaal-

emotionele ontwikkeling en wordt het portfolio besproken. De 

groepen 8 hebben de driehoeksgesprekken al gevoerd, die volgen 

een andere planning i.v.m. de adviesgesprekken (eind december).  

Volgende week ontvangen alle ouders een e-mail om zich in te 

schrijven voor de driehoeksgesprekken. Daarbij vragen we extra 

aandacht voor het invullen van het spiegelblad, omdat ouders daar 

ook een rol in hebben. Ik wens iedereen prettige gesprekken toe.  

 

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. 

https://www.facebook.com/BSSporckt/
https://twitter.com/bssporckt


 

OP DE KALENDER 

14 oktober - SPORCKTinfo (#5) 

30 september - Kinderboekenweek 

21 september tot 7 oktober -  

inloopmomenten groepen 2 t/m 7 

 

 

SPREEKUUR SMW 

13 oktober van  

14:00—15:00 uur 

SMW is de afkorting voor School 

Maatschappelijk Werk (SMW) 

 

OR & MR 

De eerstvolgende gezamenlijke 

vergadering van de OR en MR: 

 dinsdag 14 oktober 2020 

 

 

EERSTVOLGENDE VRIJE 

DAG OF VAKANTIE  

15 oktober - Studiedag:  

leerlingen zjin de gehele dag vrij  

 

LUIZENCONTROLE 

De luizencontrole wordt na de herfst-

vakantie weer opgestart zoals we dat 

normaal gesproken organiseren. De 

ouders die de luizencontrole uitvoe-

ren, ontvangen van Irma een mail 

met de richtlijnen en de instructie 

voor het controleren op luizen.  

 

Wees ook thuis alert op hoofdluis en 

geef het door aan de leerkracht van 

uw kind wanneer dit speelt.  

KINDERBOEKENWEEK 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is de KINDERBOEKENWEEK 2020 begonnen. Dit jaar is het 

thema: “En toen?”. In deze week besteden we extra aandacht aan 

voorlezen en lezen. Alle leerkrachten in de school hebben van groep 

gewisseld. In alle groepen is er door een andere leerkracht van 

school een verhaal, passend bij dit thema, voorgelezen. Rondom 

het thema worden de komende dagen in alle klassen activiteiten 

gedaan. Boekpromotie, stimuleren van lezen en voorlezen zijn daar-

bij enkele voorbeelden. We sluiten de Kinderboekenweek op 9 okto-

ber af, dan gaan de leerlingen bij elkaar in de groepen voorlezen. 

Neem deze week thuis ook eens extra de tijd om een boek voor te 

lezen. Voorlezen is en blijft enorm belangrijk voor de taalontwikke-

ling van uw kind(eren). Zelfs nog voor kinderen in de bovenbouw!  

Ouders van de OR hebben weer voor een leuke, passende versiering 
gezorgd in beide gebouwen.  



 

BASISSCHOOL  
DE SPORCKT 

 
Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1b 
5045 JB Tilburg 

 
Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl  

  

 

SCHOOLGIDS  

Bij deze info ontvangt u ook de 

schoolgids 2020-2021 digitaal. De 

schoolgids staat ook weer op de 

website. U kunt hem daar inzien 

en/of downloaden. 

Mocht u graag een papieren versie 

ontvangen dan kunt u die bij de 

administratie aanvragen. 

 

WIST U DAT? 

Jaarlijks worden op 1 oktober de 

leerlingen van de school geteld.   

Naar aanleiding van deze telling 

ontvangen wij vervolgens als school 

onze financiële middelen vanuit de 

overheid. 

Op 1 oktober 2020 telt onze school 

442 leerlingen, dit is een stijging 

ten opzichte van vorig jaar.  

Dit schooljaar groeien wij door tot 

ruim 480 leerlingen.   

 

Dit bericht is een herhaling van vorige week. In de communicatie omtrent 

Corona hanteren wij als school onderstaande uitgangspunten:  

• In deze periode komt het dagelijks voor dat er leerkrachten afwezig 

zijn. Daarom communiceren we alleen met ouders wanneer er sprake is 

van belangrijk nieuws. We hanteren het principe: geen nieuws is goed 

nieuws.  

• Bij een positief geteste leerkracht nemen wij altijd contact op met de 

ouders van de groep en de GGD. 

• Bij meer dan drie kinderen (met corona gerelateerde klachten) in één 

klas doen wij een artikel 26 melding. 

Wij begrijpen dat er onrust kan ontstaan doordat er meer invallers in de 

school zijn dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip en uw vertrou-

wen dat wij dit goed en adequaat afhandelen. 

COMMUNICATIE 

AFWEZIGHEID ALEX 

Alex zal de komende maanden niet op school aanwezig zijn. Er heeft een 

ongeval plaatsgevonden, daarbij heeft hij zijn bovenbeen gebroken.   

Afgelopen woensdag zijn wij allemaal geschrokken door het ongeval. Bij het 

verzetten van de decorstukken, is er een plaat op Alex terecht gekomen. 

Gelukkig waren er snel twee leerkrachten bij, die hebben Alex goed gehol-

pen. We hebben direct de ambulance gebeld en die heeft Alex naar het zie-

kenhuis gebracht. Diezelfde avond is Alex nog geopereerd aan zijn boven-

been. Inmiddels is Alex thuis. Voorlopig moet hij rust houden, wanneer hij 

hersteld is van zijn operatie mag hij pas starten met zijn revalidatie. 

Het is nog niet duidelijk op dit moment hoe lang Alex afwezig zal zijn. Het 

is belangrijk dat hij de tijd neemt om goed te herstellen, we hopen dat hij  

er snel weer is. Johan zal in eerste instantie t/m kerst fulltime bij ons op 

school aanwezig zijn. 

  

Wilt u of uw kind(eren) iets maken of  

geven aan Alex?  

 

Dan kun je dat op school bij ons 

achterlaten, wij zorgen dan dat  

het bij Alex terecht komt.  

Wij wensen Alex enorm veel sterkte  

en een goed herstel toe.  

 


