We zijn weer open!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
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In deze Sporcktinfo volop nieuws over onze school. Zo hebben we sinds maart een nieuwe
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peuter-kleutergroep opgestart, dit is onze 18de groep. Daarover lees je op de volgende

De maatregelen .................................. 3

pagina meer. Een mooi initiatief voor de kinderen van ons kindcentrum om ze kansrijk te
laten starten. We zijn heel benieuwd naar de ervaringen van de peuters en kleuters in deze
groep. Een mooie stap vooruit in de samenwerking binnen ons kindcentrum.
Om de onderwijstijd voor onze leerlingen te vergroten hebben we (opnieuw) besloten om
een studiedag te laten vervallen. Het gaat om de studiedag van 16 april, dit wordt een reguliere lesdag voor alle kinderen. Van deze studiedag maken we een studiemiddag, zodat we
met het team blijven werken aan onze schoolontwikkeling. Tijdens deze studiemiddag staat
de scholing van de Kanjertraining centraal. Het gaat om licentie C, dit is de laatste in een
reeks van drie licenties. Wanneer iedereen deze licentie in bezit heeft, hebben we het officiële scholingstraject van 5 jaar afgerond. We blijven er aandacht aan besteden, daarnaast
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hopen we nog een thema-avond voor nieuwe ouders te organiseren over de Kanjertraining
en hoe wij er op school mee omgaan.
De tweede ronde van de driehoeksgesprekken is inmiddels afgerond, hopelijk heeft iedereen een goed gesprek kunnen voeren. We zijn nog volop bezig met het afnemen van de
toetsen. Zodra alle gegevens binnen zijn, en we hebben de besprekingen en analyses afgerond, gaan de resultaten mee naar huis in het portfolio. Wanneer dit precies is en wat er
dan mee naar huis gaat wordt momenteel besproken door de verantwoordelijke teamleden
vanuit het schoolontwikkelteam. De portfoliomap gaat dus voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 binnenkort mee naar huis, daarin vindt u dan o.a. het werk van uw kind maar

De Sporcktinfo is onze vaste nieuwsbrief
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ook de resultaten van de afgelopen periode.
Veel leesplezier!
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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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De paasviering
Op vrijdagochtend 2 april vindt de jaarlijkse paasviering plaats op onze school. Vanwege de coronamaatregelen zal deze viering er anders uitzien dan u van ons bent gewend. De ochtend zal dit schooljaar bestaan uit
een ontbijt en een korte paasworkshop, zodat er zo min mogelijk onderwijstijd verloren gaat. De leerlingen
gaan op de normale tijd naar school (8.30 tot 12.00 uur). We zullen dus starten met een paasontbijt!
Dit ontbijt zal in de eigen klas plaatsvinden. Alle leerlingen nemen op vrijdagochtend 2 april hun eigen ontbijt
mee in hun eigen broodtrommel en wat te drinken. Denk bij het ontbijt aan een dagelijks ontbijt, maar dan
in een paastintje (boterham / croissantje / gekookte eitje). De hoeveelheid eten stemt u af op uw eigen kind(eren), het kind eet namelijk alleen uit zijn/haar eigen broodtrommel, er wordt niet gedeeld i.v.m. de maatregelen. Na schooltijd (om 12.00 uur) gaan alle leerlingen weer naar de desbetreffende poort. Hierbij vragen wij u vriendelijk om met één ouder per kind naar school te komen en de 1,5 meter afstand te bewaren.
31 maart - SPORCKTinfo (#13)
We zijn blij dat we de paasviering, ondanks alles, toch door kunnen laten gaan. Mocht u vragen hebben, kunt
u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
De Paascommissie (Milou, Vera en Herma)

2 april - Paasviering

Let op! De studiedag van 16 april
vervalt. Dit wordt een reguliere
lesdag voor alle kinderen.

Onze nieuwste groep!
Maandag 8 maart zijn we gestart met onze 18de groep. Dit is een peuter-kleuter groep in samenwerking met
onze kinderopvangpartner De Teddybeer.
Deze peuter-kleutergroep komt iedere maandagochtend, op de vide in het groene gebouw, samen. In deze
groep zitten een aantal peuters van De Teddybeer en een aantal kleuters van onze school. Deze groep heet
de Sporcktbeertjes. Natasja Geleijns (pedagogisch medewerkster) van de Teddybeer en Catharina Kolen
(leerkracht) van onze school werken deze ochtend samen in de peuter-kleutergroep.
Het doel van deze peuter-kleutergroep is vooral het versterken van de Nederlandse taal. Dat doen we o.a.
aan de hand van het (VVE) programma Uk en Puk, daarmee bieden we extra taalaanbod en -ondersteuning
aan voor de kinderen. Er is aandacht voor het kind omdat we werken in een kleine groep (max. 14 kinderen).
Door dit ‘taalbad’ krijgen de peuters en kleuters extra aanbod, dat doen we op een spelende manier.

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

Deze groep blijft tot het einde van dit schooljaar op deze manier samenkomen. Daarna evalueren we deze
werkwijze en gaan we bekijken wat er voor komend schooljaar nodig is. We zijn trots op deze samenwerking
en het is een nieuwe stap in een nog betere samenwerking (en doorgaande lijn) binnen ons kindcentrum.

De eerstvolgende vergadering van de MR
en OR is:
Maandag 19 april 2021

5 april Tweede Paasdag

Bericht vanuit de MR
Gezocht: kandidaten voor de oudergeleding van De Sporckt Medezeggenschapsraad
Aan het einde van het huidige schooljaar eindigt de zittingstermijn van 3 van de ouderleden van de medezeggenschapsraad (MR). Twee ouderleden waarvan de zittingstermijn aan het einde van dit schooljaar afloopt,
hebben reeds aangekondigd bereid te zijn hun werkzaamheden voort te zetten. Dat betekent dat in ieder geval
één nieuwe ouder gezocht wordt om zitting te nemen in de MR.
De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden die over diverse onderwerpen advies uitbrengen aan de
school. Ten aanzien van sommige door de directie te nemen besluiten heeft de MR instemmingsrecht. Geïnteresseerde ouders die zich afvragen welke onderwerpen zoal aan bod komen binnen de MR, kunnen op de website van De Sporckt meer informatie vinden onder de knop Ouders -> MR. Uiteraard zijn de huidige MR leden ook
altijd bereid vragen te beantwoorden.
Wanneer meer dan 3 ouders zich kandidaat stellen, zal een verkiezing uitsluitsel moeten geven welke ouders
uiteindelijk zitting gaan nemen in de MR bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Ouders die besluiten zich kandidaat te stellen worden verzocht voor 1 april a.s. een mail met motivatie te sturen naar: mrsporckt@gmail.com

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:

De maatregelen op school (herhaling)
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), hoes-
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ten, 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.

•

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

•

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,

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

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

