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EEN GEZOND EN GOED 2021!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
De eerste Sporcktinfo van 2021! Laten we
hopen dat dit jaar voor iedereen een goed en
gezond jaar wordt.
Dit jaar zijn we gestart met onderwijs op afstand. Helaas
zijn de scholen op dit moment nog dicht. Gisteravond is tijdens de persconferentie bekend geworden dat de scholen in
principe tot 9 februari dicht blijven. Voor het basisonderwijs
(en de kinderopvang) wordt gekeken of eerder openen een
mogelijkheid is. Daarover verwachten we eind deze week
meer nieuws. Mochten we eerder open gaan, dan zal dat
hoogstwaarschijnlijk op 25 januari zijn. Dat hopen we heel
erg, maar de kans is erg klein. Dat wil zeggen dat het onderwijs op afstand en de noodopvang nog verlengd wordt. U
ontvangt hierover deze week nog een mail met daarin een
digitaal formulier om in te schrijven voor de noodopvang.
Gelukkig hebben we inmiddels ervaring met een dergelijke
schoolsluiting en het verzorgen van onderwijs op afstand.
Op dit moment hebben we alle kinderen goed in beeld en
krijgen we van ouders uit diverse groepen complimenten
over de aanpak. Mochten er nog ontwikkelpunten zijn, dan
laat het vooral aan ons weten. Ook in de MR wordt het onderwijs op afstand geëvalueerd.
Wanneer de school weer open is, onthullen we officieel het
nieuwe logo samen met alle leerlingen. Helaas kunnen we
ouders niet uitnodigen voor dit feestelijke moment. We zorgen dat het wordt opgenomen, zodat alle ouders het digitaal
terug kunnen kijken. Een nieuw jaar dus ook tijd voor een
nieuw logo. Naast onze nieuwe huisstijl lanceren we ook onze nieuwe schoolapp, dat doen we tegelijkertijd met het
logo. Met deze nieuwe schoolapp kunnen we eenvoudiger en
duidelijker communiceren met alle ouders.
Met vriendelijke groet,
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Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (facebook.com/
BSSporckt) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en foto’s.

REMINDER OUDERBIJDRAGE
In oktober 2020 hebben alle ouders een brief ontvangen over de
vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 - 2021. Op dit
moment heeft ongeveer 60% de bijdrage overgemaakt. De laatste
jaren hebben we een betalingsgraad van ongeveer 90% of hoger.
Dat is nodig om alle activiteiten die we jaarlijks organiseren e kunnen bekostigen. Denk daarbij aan activiteiten rondom de feestdagen maar ook het schoolkamp en een schoolreisje. Net als vorig
jaar is de bijdrage vastgesteld op € 45,- per kind. Je kunt het bedrag overmaken op de rekening van de school:

OP DE KALENDER
19 januari - OR & MR (digitaal)
27 januari - SPORCKTinfo (#9)
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INFORMATIEAVOND KANJERTRAINING
Het zal geen verrassing zijn. De informatieavond van woensdag 20
januari wordt verzet. Op dit moment is het niet mogelijk om ouders in grote groepen uit te nodigen op onze school voor een informatieavond over de Kanjertraining.

We hopen dat we deze informatieavond nog later in dit schooljaar
mogen organiseren. Daarover ontvangt u later meer informatie.
Deze avond zal in het teken staan van de Kanjertraining, deze
avond is vooral voor nieuwe ouders om kennis te maken met de
aanpak van de Kanjertraining en hoe we dit vormgeven op school.

WENSEN VOOR 2021
Alle gezinnen hebben in de vakantie een kaart ontvangen van de
OR met daarop de beste wensen voor het nieuwe jaar. Van veel
gezinnen hebben we een leuke wens ontvangen. U kunt uw wens
nog steeds insturen naar ons algemene e-mail adres
(bs.de.sporckt@xpectprimair.nl) Op deze en de volgende pagina
vind je een selectie van alle wensen.
Als de school straks weer open is, vinden de kinderen alle wensen
verspreid door de school. De OR-leden hangen de wensen op.

29 januari - Studiemiddag

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:
dinsdag 19 januari 2021

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE

15 t/m 19 februari 2021
Voorjaarsvakantie

