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SPANNENDE TIJDEN
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. Nog een
paar dagen en dan is het tijd voor de herfstvakantie. Die ziet er
voor de meesten waarschijnlijk anders uit dan vorig jaar. Na de
herfstvakantie beginnen we met de driehoeksgesprekken. Of die
fysiek of digitaal doorgaan is op dit moment nog niet duidelijk. We
wachten nog op de richtlijnen, die worden de komende dagen met
ons gedeeld. Hoe dan ook blijft het driehoeksgesprek een belangrijk moment om samen met elkaar (kind, leerkracht, ouders) te
bespreken hoe het gaat op school. In de afgelopen weken hebben
alle leerkrachten op school kindgesprekken gevoerd. Dit is iedere
keer weer een waardevol moment om samen met het kind één op
één te kunnen praten over hoe het gaat op school.
We gaan ook een onzekere periode tegemoet, de verscherpte
maatregelen van gisteren zorgen ervoor dat we allemaal weer
scherp moeten zijn op het naleven van de afspraken en regels.
Hierbij dan ook mijn oproep om 1,5 meter afstand te houden binnen en buiten de school en breng je kind alleen naar school. Maak
er geen familie uitstapje van, dat kunnen we ons op dit moment
niet veroorloven.
Natuurlijk hebben deze aangescherpte regels een impact op ons
allen, zowel werk als privé. Gelukkig kunnen wij, in het belang van
de kinderen, nog onze organisatie draaiende houden omdat het
onderwijs (vooralsnog) wordt ontzien in extra maatregelen. Contact maken met ouders blijft dit schooljaar onze uitdaging, daar
blijven we voor gaan want goed contact vinden wij heel erg belangrijk als school. Helaas wordt dit door de pandemie en de maatregelen soms erg lastig. Hopelijk lukt het ons samen om ook in
deze moeilijke periode elkaar te blijven ‘zien’.
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In deze Sporcktinfo weer een heleboel informatie, dus lees het
maar gauw door. Ik wens iedereen alvast een fijne herfstvakantie
toe en zorg goed voor jezelf en elkaar.
DE VISIE VAN BS DE SPORCKT

Met vriendelijke groet,

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.

THAIBOKSEN SPORT NA SCHOOL
Met Sport Na School (een initiatief van Gemeente Tilburg) wordt er gekeken welke verenigingen er hun sport op school kunnen geven om zo kinderen kennis te laten maken met nieuwe sporten. Dit keer gaan de kinderen die op maandag gym hebben Thaiboksen. Deze lessen starten vanaf
maandag 9 november en vinden plaats in de gymzaal naast school. Er
worden 3 lessen Thaiboksen gegeven door Jelle’s GYM. Gymjuffrouw
Evelien is daarbij ook aanwezig.
Ook na school kun je komen meedoen met Thaiboksen Sport Na School.
Fijn als je op maandag geen gym hebt en toch wil komen kennismaken met
Thaiboksen! Je hoeft je niet in te schrijven en mag na school meteen naar
de gymzaal komen als je mee doet. Neem wel sportieve kleding en schoenen mee.
Wie? Groep 3 t/m 8

OP DE KALENDER
15 oktober - Studiedag
26 oktober — 5 november start de
1ste ronde driehoeksgepsrekken
(fysiek of digitaal: dit hoort u nog)
4 november - SPORCKTinfo (#6)

Wat? Kickboksen
Waar? Gymzaal naast school (Meerssenstraat 1c)
Wanneer? Maandag 9, 16 en 30 november

SPREEKUUR SMW

Hoe laat? 14:45u tot 15:45u
Deze activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele extra maatregelen.

BEDANKT NAMENS MENEER ALEX
Drie weken geleden heeft Alex een ongeval gehad op school. Hij
heeft tijdens dat ongeval zijn bovenbeen gebroken. Inmiddels is hij
thuis aan het herstellen. Alex heeft gevraagd om alle ouders en kinderen te bedanken die iets voor hem hebben gemaakt. Dit doet hem
heel erg goed.

17 november
14:00—15:00 uur
SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW)
Aanmelden via:
k.vannisselrooij@imwtilburg.nl

OR & MR
De eerstvolgende gezamenlijke
vergadering van de OR en MR:

Het gaat al een stuk beter met Alex, tegelijkertijd heeft hij nog een
lange weg te gaan. De operatie is goed gelukt en hij mag voorzichtig
beginnen aan fysiotherapie.

maandag 23 november 2020

Alex ziet er naar uit om de kinderen en ouders weer te zien, heel erg
bedankt voor alle steun namens meneer Alex.

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Na de herfstvakantie gaan we de brieven versturen voor het innen
van de vrijwillige ouderbijdrage. Bij ons op school is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 45,- per kind voor een heel schooljaar.
Voor kinderen die later beginnen is er een andere regeling.

15 oktober 2020
Studiedag

21 December 2020
1 januari 2021

De ouderbijdrage van € 45,- wordt gebruikt voor:
Spaarpot voor het kamp
Schoolreis
Activiteiten OR (jaarlijks festiviteiten op school)
Lustrum

Kerstvakantie

€
€
€
€

10,12,50
17,50
15,00

VENTILATIE OP SCHOOL
Aan de start van het schooljaar heeft het bestuur (Xpect Primair) onderzocht of onze schoolgebouwen voldoen aan de gestelde richtlijnen omtrent
ventilatie. Dit is met u in de eerste Sporcktinfo gecommuniceerd. Inmiddels
zijn we acht weken verder en lichten wij toe hoe de situatie op dit moment
op school is. Ondertussen is er ook een landelijk coördinatieteam ventilatie
op scholen (LCVS) opgericht die de ventilatie op scholen in Nederland inventariseert en het ministerie voorziet van advies. Dit is onlangs op 1 oktober afgerond. In onze situatie gaat het om twee schoolgebouwen:
De ventilatie in het rode gebouw voldoet aan de geldende richtlijnen. Er is
sprake van mechanische ventilatie zonder recirculatie. Een aantal lokalen
hebben we voorzien van airco. De airco’s (die wel gebruik maken van recirculatie) worden niet gebruikt wanneer er kinderen in de lokalen zijn.
De ventilatie in het groene gebouw voldoet niet aan het bouwbesluit van
2002, omdat het gebouw in 1992 is gebouwd. Het voldoet wel aan de geldende richtlijnen omtrent ventilatie. We zorgen voor natuurlijke ventilatie in
het groene gebouw (ventilatieroosters, deuren en ramen open). We monitoren de luchtkwaliteit in dat gebouw. Sinds begin van dit schooljaar hebben we drie CO2-meters geplaatst. Met deze slimme meters kunnen we dagelijks diverse waardes uitlezen, waaronder de CO 2 waardes. Bij een vol
klaslokaal zou de CO2-concentratie onder de 1200 ppm moeten blijven. In
deze drie lokalen zijn de waardes gemiddeld (over de periode van augustus
tot nu) uitstekend tot goed, de waardes liggen tussen de 400 en 800 ppm.

LUIZENCONTROLE

De luizencontrole wordt na
de herfstvakantie weer
opgestart zoals we dat normaal gesproken organiseren. De ouders die de luizencontrole uitvoeren, 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.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over deze slimme meters dan
kunt u het beste contact opnemen met Jos Montulet.
Het LCVS heeft op 1 oktober een lijst met veel gestelde vragen over ventilatie op scholen gepubliceerd, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt vinden op www.weeropschool.nl/ventilatie.

DE SPORCKT IN DE MEDIA
Afgelopen maandag hadden wij het NOS Jeugdjournaal te gast bij ons op
school. Erg spannend voor de kinderen, maar een hele leerzame ervaring.
Ze hebben in groep 8 gefilmd en aan de kinderen gevraagd wat ze vinden
van het afgelaste Carnavalsfeest.

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

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

Het item is te vinden op de website van het jeugdjournaal of op onze sociale media kanalen (Twitter en Facebook), of klik op onderstaand logo.
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