
SPORCKTinfo 

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN 

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

andere betrokkenen, 

De tijd vliegt voorbij. We zijn aangekomen in de december-

maand. Deze maand staat altijd in het teken van vieringen. 

Om deze veilig en verantwoord door te laten gaan, hebben 

de werkgroepen aanpassingen gedaan. Bij deze vieringen 

zijn ouders helaas niet welkom, dat is erg jammer en dat 

past ook niet bij wat we als school willen uitstralen. Helaas 

is het niet anders en volgen ook wij de richtlijnen die er op 

dit moment zijn. Hierdoor missen we wel de verbinding met 

ouders, die we zo enorm belangrijk vinden. 

We zijn met elkaar aan het onderzoeken hoe we in deze bij-

zondere tijd toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. De 

normale inloop is er niet meer, daarmee verdwijnen ook 

veel informele contactmomenten. Dit wordt gemist en daar-

mee verlies je ook contact met de school. We denken dat er 

veel (digitale) mogelijkheden en kansen zijn. Mocht je daar 

zelf ideeën over hebben dan horen wij die graag.   

Binnenkort gaan we een oudertevredenheidspeiling uitzet-

ten onder alle ouders, we zijn namelijk heel benieuwd hoe 

tevreden ouders zijn over onze school. Hierover later meer. 

In januari gaan we ons nieuwe logo onthullen en de nieuwe 

schoolapp lanceren. De voorbereidingen daarvoor zijn in 

volle gang. Het ontwerpbureau dat we hebben ingeschakeld, 

legt momenteel de laatste hand aan het nieuwe logo, de 

slogan en de nieuwe huisstijl. Dit willen we straks in het 

nieuwe jaar met alle ouders delen, samen met de nieuwe 

schoolapp. Mooie ontwikkelingen dus op De Sporckt. 

ik wens iedereen veel leesplezier toe met deze info. 

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 

4 december - Sinterklaas 

7 t/m 18 december - Adviesge-

sprekken groepen 8 

16 december- SPORCKTinfo (#8) 

 

 

SPREEKUUR SMW 

digitaal/telefonisch 

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: 

 woensdag 16 december 2020 

 

 

EERSTVOLGENDE VRIJE 

DAG OF VAKANTIE  

 

21 december 2020  

t/m  

 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

 

 

INFORMATIE KERSTVIERING  

COLLEGE TOUR MET ANDRE KUIPERS IN 6A 

Op woensdag 2 december geeft André Kuipers een digitale College 
Tour voor een aantal schoolklassen.  

Dit wordt georganiseerd door Fontys Hogeschool Kind en Educatie in 
samenwerking met Brainport en Jet-Net & TechNet.    

Groep 6a heeft geluk: zij zijn één van de groepen die mag deelne-
men aan deze digitale gastles. André Kuipers vertelt tijdens deze 
gastles zijn verhaal, ondersteund met spectaculaire beelden. Daar-
naast beantwoordt hij een aantal originele vragen van de kinderen. 
De afgelopen week hebben alle kinderen nagedacht om goede en ori-
ginele vragen te bedenken voor dit college. 

Wie weet, kiest hij wel één van onze vragen uit om te bespreken... 

REMINDER OUDERBIJDRAGE 

De werkgroep had gepland om in deze Sporcktinfo alle informatie 

over de kerstviering met alle ouders te delen.  

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de laatste schoolweek 

voor de kerstvakantie voor het basisonderwijs eruit gaat zien. In de 

media zijn berichten verschenen over een extra week vakantie, daar 

wordt nog een besluit over genomen. Dit wordt gecommuniceerd op 

de persconferentie van 8 december. 

Vanwege deze ontwikkelingen informeren we u wat later over de 

kerstviering. De werkgroep, die bestaat uit leerkrachten en OR-

leden, willen een zorgvuldig besluit nemen en laten binnenkort we-

ten of de viering doorgaat en hoe die er dan uit gaat zien.  

We willen ook deze viering op een verantwoorde en veilige manier 

organiseren.  

Wordt vervolgd.. 

In oktober hebben alle ouders een brief ontvangen over de vrijwilli-

ge ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 - 2021. Net als vorig 

jaar is de bijdrage vastgesteld op € 45,- per kind. Je kunt het  

bedrag overmaken op de rekening van de school: 

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

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



 

BASISSCHOOL  
DE SPORCKT 

 
Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1b 
5045 JB Tilburg 

 
Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl  

  

 

 

BERICHT VANUIT DE MR 

Ook in deze corona-tijden vergadert de MR van onze school iedere maand 
over belangrijke thema’s. Dit doen we digitaal via het programma Teams. 

We zijn nu minder zichtbaar omdat we andere ouders niet meer treffen op 
het schoolplein, maar zorgen of wensen die er bij andere ouders leven, blij-
ven we graag ontvangen.  

We zijn bereikbaar via ons e-mailadres: MRSporckt@gmail.com  

 

GRATIS MEUBILAIR AF TE HALEN 

We zitten in de laatste fase van onze vernieuwing van het meubilair. We 
hebben nog een aantal stoelen en tafels over. Deze mogen gratis opgehaald 
worden. Het gaat om 16 kleuterstoelen, ongeveer 12 grotere stoelen 
(diverse modellen) en 8 groepstafels. Hopelijk kunnen we er iemand blij mee 
maken. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met Johan, onze 
conciërge, via het algemene nummer van de school.  

mailto:MRSporckt@gmail.com

