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LEREN IN SAMENHANG 

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

andere betrokkenen, 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met de pilot leren in 

samenhang. Met deze pilot voeren we schoolbreed, in de 

groepen 1 t/m 8, een thema uit voor vier weken. Je hebt er 

thuis vast al wel wat over gehoord. De kinderen leren die 

vier weken dan volgens de structuur en werkwijze van IPC. 

De kinderen werken drie middagen in de week aan het the-

ma. IPC is een methodiek die de zaak– en de creatieve vak-

ken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en muziek, 

geïntegreerd aanbiedt door middel van thema’s. Via onze 

sociale mediakanalen hebben we al wat foto’s gedeeld over 

de opening van de thema’s. We zien enthousiasme en be-

trokkenheid van leerlingen en leerkrachten wanneer er ge-

werkt wordt aan het thema. Meer informatie over IPC is te 

vinden op www.ipc-nederland.nl. Uiteraard houden wij alle 

ouders via de Sporcktinfo op de hoogte als er ontwikkelin-

gen zijn rondom leren in samenhang.  

Na de herfstvakantie zijn we gestart met een nieuw teamlid. 

Joyce Lazeroms is gestart in groep 3A en vervangt Kirsten 

die wat eerder met zwangerschapsverlof gaat. Joyce is een 

bekend gezicht en heeft vorig jaar haar afstudeerstage bij 

ons op school in groep 3 gedaan. Fijn om Joyce weer terug 

te zien en we wensen haar veel werkplezier toe.   

In deze Sporcktinfo vind je meer informatie over het school-

fruit, de aanscherping van de regels omtrent corona en nog 

meer zaken. Lees deze info dus snel door! 

  

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. 

http://www.ipc-nederland.nl
https://www.facebook.com/BSSporckt/
https://twitter.com/bssporckt


 

OP DE KALENDER 

18 november - SPORCKTinfo (#7) 

 

 

SPREEKUUR SMW 

digitaal/telefonisch 

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: 

 maandag 23 november 2020 

 

 

EERSTVOLGENDE VRIJE 

DAG OF VAKANTIE  

 

21 december 2020  

- 

 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

 

 

THAIBOKSEN SPORT NA SCHOOL 

 

AANSCHERPING RICHTLIJNEN 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Vanwege de extra maatregelen rondom Corona zijn er een aantal 

protocollen voor onze sector aangescherpt. Om ervoor te zorgen dat 

school een veilige omgeving is en blijft voor leerlingen, ouders en 

teamleden hebben we een aantal maatregelen aangescherpt. De ba-

sisregels blijven nog steeds van kracht, onderstaande aangescherpte 

maatregelen gelden minimaal t/m 18 november: 

 

• Alleen luizen, bieb– en leesouders zijn nog welkom in de school.  

• Wij vragen alle bezoekers om een mondkapje te dragen als ze in 

ons schoolgebouw zijn.  

• Indien u een afspraak heeft, wordt u opgehaald bij de deur, wor-

den de triagevragen gesteld en dient u zich te registreren.  

• Educatieve uitstapjes en/of naschools aanbod gaan niet door. 

• Vergaderingen of oudergesprekken vinden digitaal plaats (zoals 

de OR, MR en vergaderingen vanuit oudercommissies).  

Inmiddels hebben alle ouders een brief ontvangen over de vrijwillige 

ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 - 2021. Net als vorig jaar is 

de bijdrage vastgesteld op € 45,- per kind. Je kunt het bedrag over-

maken op de rekening van de school: 

NL 64 RABO 0162 4869 01 t.n.v. De Sporckt  

o.v.v. ouderbijdrage + naam kind(eren) 

Met Sport Na School (een initiatief van Gemeente Tilburg) wordt er 

gekeken welke verenigingen er hun sport op en na school kunnen 

geven om zo kinderen kennis te laten maken met nieuwe sporten.  

In de vorige Sporcktinfo hebben we al een aankondiging gedaan 

over het Thaiboksen na school. In verband met de maatregelen om-

trent Corona hebben we besloten om dit naschoolse aanbod niet 

door te laten gaan. 

Evelien neemt contact op met de docent om te bekijken of we dit 

later in het schooljaar alsnog kunnen aanbieden. 

Het aanbod zou eigenlijk vanaf maandag 9 november starten, maar 

dit wordt dus nu uitgesteld. 



 

BASISSCHOOL  
DE SPORCKT 

 
Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1b 
5045 JB Tilburg 

 
Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl  

  

 

SCHEIDEN 

Binnenkort vinden er ouderbijeen-

komsten plaats voor ouders die in 

scheiding liggen. 

Het uitgangspunt is dat ouders naar 

een bijeenkomst kunnen komen 

zonder de kans te lopen hun ex-

partner tegen te komen. 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u een 

handreiking over scheiding. 

Mocht u interesse hebben of meer 

informatie willen inwinnen dan kan 

u vrijblijvend contact opnemen met 

onderstaand telefoonnummer of e-

mailadres 

 
06-14445753 

j.roovers@imwtilburg.nl 

SCHOOLFRUIT 

Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen uw kinderen op school gratis 

drie porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-

Schoolfruit. Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-

Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 

groente te eten. Dat is niet alleen gezond, het is gratis en leerzaam!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? 

Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/

schoolfruitnieuwsbrief. Wij ontvangen de levering van de leverancier Freshweb. 

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveel-

heid groente en fruit per dag te halen.  

Hiernaast ziet u de aanbevolen hoeveelheid 

fruit voor uw kind per leeftijdsgroep.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is 

een initiatief van de Europese Unie, het Mi-

nisterie van Landbouw, Natuur en Voedsel-

kwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Ne-

derland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-

Schoolfruit. Het programma wordt onder-

steund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden 

gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn 

voor de school en de ouders géén kosten ver-

bonden aan het programma. U kunt hierover 

meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

 

  Op naar een lekker 

   en gezond schooljaar! 
 

Team EU-Schoolfruit 

 www.euschoolfruit.nl 

 euschoolfruit@wur.nl   

 0317- 485966 

EU-Schoolfruit op De Sporckt  

 

De drie vaste groente- en fruitdagen worden: 

 

Woensdag, donderdag en vrijdag  

(op deze dagen hoeft uw kind geen groente of fruit mee te nemen) 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl
mailto:euschoolfruit@wur.nl

