Vertrouwen
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Na een periode van vijf weken onderwijs op afstand zijn we
gelukkig fysiek voor alle leerlingen open. Tot nu toe hebben we nog geen
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groepen naar huis hoeven te sturen in quarantaine. Dat is een groot compli-

Babynieuws .................................. 2

ment voor u en het team. Onze richtlijnen zijn namelijk nét wat strenger dan

De nieuwe schoolapp ............... 2

de GGD en het RIVM aangeven. We hebben er namelijk voor gekozen, sa-
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men met alle scholen van onze stichting, dat kinderen geheel klachtenvrij
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moeten zijn om naar school te komen. Zelfs wanneer er sprake is van een
negatieve testuitslag, mag een kind met klachten helaas niet naar school
komen. Dit is een ingrijpende maatregel waar we goed over hebben nagedacht. De afgelopen weken hebben we een aantal situaties gehad, waarbij
kinderen helaas nog niet naar school mochten komen, zelfs niet met een
negatieve testuitslag. Dat vinden wij ook niet fijn, maar doordat we deze
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strenge richtlijn hanteren hebben we tot nu toe nog geen groepen naar huis

Vertrouwde & veilige omgeving

hoeven te sturen. We hopen natuurlijk dat we dat niet mee hoeven te ma-
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ken, maar we zien om ons heen dat dit op andere scholen al de realiteit is.

Actief & doelgericht leren

Voor ons was het ook best spannend om de deuren weer te openen, ook wij
hebben natuurlijk van alles gelezen in het nieuws en dan is het best heftig
om midden in een lockdown de school weer geheel te openen voor alle leerlingen. Toch zijn we ontzettend blij dat alle kinderen weer naar school toe
mogen, want laten we wel wezen, dat werd hoog tijd. De eerste paar dagen
was dit heel spannend en hebben we er even aan moeten wennen. Doordat
we een goed plan hebben geschreven, waar we iedereen scherp op houden,
lukt het ons om weer vanuit vertrouwen te werken. Inmiddels zijn we alweer
aan de nieuwe situatie gewend, net als de leerlingen overigens die wederom
laten zien hoe flexibel ze zijn.

De Sporcktinfo is onze vaste
nieuwsbrief voor alle ouders
van de school. Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee
weken en ontvangt u via de email of de schoolapp.

Op dit moment zijn we bezig met de toetsing van de leerlingen in de groepen 3 t/m 7, we zijn benieuwd waar ze staan. Deze resultaten gaan we goed
analyseren, zodat we een plan kunnen schrijven voor de middelen die we
gaan aanvragen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.
jj

Met vriendelijke groet,

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (BSSporckt) om
op de hoogte te blijven van alle informatie, nieuwtjes en foto’s.
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Babynieuws

Op vrijdag 29 januari zijn juf Kirsten
en haar vriend Dominic de trotse
ouders geworden van hun mooie
dochter Maeve. Zij genieten volop
van haar.
2 t/m 12 maart - Driehoeksgesprekken

Het verlof van Kirsten eindigt op
20 mei, dan gaat ze weer starten
met werken. Hoe de bezetting van
groep 3A er dan uit gaat zien wordt
later bekend gemaakt.

17 maart - SPORCKTinfo (#12)

De nieuwe schoolapp
In korte tijd hebben al ontzettend veel ouders de nieuwe schoolapp gedownload. We
zijn heel benieuwd hoe deze app door ouders wordt ervaren. Binnenkort gaan we een
oudertevredenheidspeiling afnemen onder alle ouders. Naast de algemene en onderwijsinhoudelijke zaken, zijn we ook benieuwd naar het gebruik van deze app.
Inmiddels is de app al meer dan 450 keer gedownload en zien we dat hij goed door
ouders wordt gebruikt. Op dit moment hanteren we nog twee informatiekanalen, maar
op den duur gaan we de schoolapp als primair informatiekanaal inzetten.
Wanneer we dat gaan doen is afhankelijk van hoeveel ouders de app gebruiken en hoe
vaardig de teamleden er al mee zijn. Alle teamleden krijgen een online training, die
staat gepland voor 30 maart.

Het spreekuur van SMW
is nu telefonisch of digitaal:

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

Na deze training gaan we de app nog intensiever gebruiken, zodat er ook input te vinden is vanuit de klas, bijvoorbeeld onder de tegel klassenboek.
Mocht je specifieke vragen of ideeën hebben over deze app. Of zijn er functionaliteiten
die je mist? Laat het aan ons weten!
Dat kan via ons algemene e-mail adres: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

De eerstvolgende vergadering
van de OR is:
Maandag 8 maart 2021
Die van de MR is:
Maandag 15 maart 2021

5 april Tweede Paasdag

Bericht vanuit de MR
De eerstvolgende MR vergadering is op 15 maart.
De vergaderingen van de MR zijn digitaal.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over zaken op school die u aan de MR wilt
voorleggen, zijn wij te bereiken op: MRSporckt@gmail.com.

De maatregelen op school
Soms is het lastig om precies te weten welke afspraken en regels er gelden op dit moment op school. We zien en lezen overal maatregelen, ook zijn ze steeds anders. Dit
heeft te maken met waar u op dat moment bent. Daarom hebben we hieronder een
korte samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten voor u als ouder.

•

Uw kind mag niet naar school met klachten, dit zijn lichte verkoudheidsklachten (zoals loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging (tot 38 graden), koorts (vanaf 38 graden) of plotseling verlies van reuk en/of smaak. Ook niet na een negatieve test, uw kind moet
24 uur klachtenvrij zijn. Wanneer er thuis gezinsleden koorts hebben of al in quarantaine zitten,
mag uw kind niet naar school toe komen. U meldt uw kind dan telefonisch ziek, via de bekende
weg. Mochten kinderen met klachten op school komen, dan nemen wij contact met u op om
uw kind op te laten halen.

•

In oktober hebben alle
ouders een brief ontvangen over
de vrijwillige ouderbijdrage voor
dit schooljaar.
Net als vorig jaar is de
bijdrage vastgesteld op
€ 45 (per kind).
Heeft u dit bedrag nog niet overgemaakt? Dan kunt u dan alsnog
doen op de rekening van de
school:

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

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

Zorg bij het ophalen en brengen dat u alleen naar school komt. Wij vragen dit zodat zo min
mogelijk ouders zich verplaatsen, maar ook voor minder drukte rondom de poorten. Kinderen
vanaf groep 5 vragen we om zelfstandig met de fiets of lopend naar school te komen.

•

Tussen volwassenen altijd 1,5 meter afstand

•

Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden t.o.v. elkaar en volwassenen

•

Handen meerdere keren per dag wassen (meer dan 20 seconden met zeep)

•

Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog

•

We schudden geen handen

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

•

Personeel en overige volwassenen doen een gezondheidscheck bij binnenkomst

•

Voor leerlingen in de groepen 7 & 8 geven wij het dringende advies om een mondneusmasker
te dragen: bij binnenkomst, naar de gym en het naar huis gaan. Het masker kan af als de kinderen in de klas zijn.

•

Trakteren is toegestaan mits het is verpakt zodat het thuis kan worden opgegeten.

•

Bij een positief geteste leerling moet de hele groep (inclusief leerkracht) minimaal 5 dagen in
quarantaine. Op het moment dat we worden geïnformeerd door ouders, over een positief geteste leerling, sturen we deze groep naar huis om in quarantaine te gaan. We schakelen op dat
moment over op onderwijs op afstand voor een periode van 5 dagen, voor zover dat voor die
leeftijdsgroep mogelijk en zinvol is. Na 5 dagen én een negatieve testuitslag, geeft de leerkracht weer fysiek onderwijs op school.

Ons volledige plan is te vinden op de hoofdpagina van de website van de school. Of via
de directe link hiernaast.

www.sporckt.nl/?P=1040

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

