De huidige stand van zaken
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Afgelopen week zijn we voor het eerst geconfronteerd met
wat we ook landelijk zien: de besmettingen nemen toe. We hebben op dit moment te maken met een aantal positief geteste leerlingen in
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diverse groepen op school. Navraag van mij bij de GGD laat zien dat wij onder
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Prijsvraag! ...................................... 4

het percentage positief geteste kinderen (t/m 12 jaar) rond de 4% ligt. Op onze
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school gaat het om 11 leerlingen, dat is ongeveer 2,5%. Vier leerlingen zijn er
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inmiddels weer, dagelijks gaan er meer dan 460 leerlingen naar school.
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Net als u maak ook ik mij hier zorgen over. Vanaf de opening op 8 februari
hebben wij een streng maar duidelijk beleid gevoerd. Ik heb ervaren dat dit in
een aantal groepen heeft geleid tot het voorkomen van groepen in quarantaine sturen. Dat komt omdat kinderen met klachten (na een negatieve testuit-
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slag) thuisblijven en uiteindelijk met deze blijvende klachten een aantal da-
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gen toch positief getest worden. Dit beeld wordt door de GGD bevestigd.
Daarom zijn wij zo streng als het gaat om het niet toelaten van leerlingen met
klachten, dit is gezien de huidige trend ook nodig. Laten we hopen dat de
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besmettingen snel weer gaan dalen. Voor de duidelijkheid: in het geval van
een positief geteste leerling in de groep van uw kind(eren) ontvangt u altijd
informatie van mij. Die informatie komt op dezelfde dag via de e-mail of onze
schoolapp. Geen nieuws is dus goed nieuws.
De realiteit is dat dit ontzettend veel tijd en energie kost, de communicatie
moet snel, goed, duidelijk en zorgvuldig gebeuren. Bij iedere casus wordt er
door mij advies ingewonnen en hanteren we de richtlijnen van de GGD. Dit
zorgt er ook voor dat andere schoolzaken momenteel blijven liggen. Laten we
hopen dat de situatie snel beter wordt, zodat we onze school niet voor een
derde keer moeten gaan sluiten. Op dit moment zie ik daar trouwens ook

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

geen aanleiding voor, maar het moet wel snel weer de goede kant opgaan.
Laten we ons allemaal aan de regels houden, op die manier gaat het sneller.

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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Paasactie Beweegteam Tilburg
Wandelen is een eitje!
Doe mee en kom in beweging met de paasactie van Beweegteam Onderwijs van Sportbedrijf Tilburg! De gymdocenten organiseren een mega eieren zoektocht door de stad.
De bedoeling is dat je thuis in het zicht een mooi geknutseld paasei ophangt achter het
raam. Vervolgens kun je via deze link jouw creatie vastpinnen in Google Maps. In het
Paasweekend kun je samen met jouw papa of mama, opa of oma op pad om zo veel mogelijk paaseieren te zoeken. Een paasei gevonden? Streep deze dan af op de afstreepkaart die je kunt downloaden of zelf maken. Hoe meer kilometers je aflegt, hoe meer
paaseieren je zult vinden. Op www.sportintilburg.nl kun je de volledige uitleg lezen en het
nodige document downloaden. Er zijn al een aantal eieren verstopt! Doe jij ook mee?
2 april - Paasviering
5 april - Tweede Paasdag
14 april - SPORCKTinfo (#14)

Het spreekuur van SMW
is nu telefonisch of digitaal:

14:00 - 15:00 uur
SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW)
Zoals je hierboven ziet, zijn er al een heel aantal eieren “verstopt” door Gemeente Tilburg
heen. Wil je jouw paasei vastpinnen in Google Maps? Via onderstaande QR Code kan je
aangeven dat je mee doet aan de Paasactie van het Beweegteam Onderwijs!

Aanmelden via:
k.vannisselrooij@imwtilburg.nl

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

5 april Tweede Paasdag

Bericht vanuit de paascommissie
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 dus op de normale
tijd naar school (8.30 tot 12.00 uur). We starten deze dag met een heerlijk paasontbijt!
Het paasontbijt 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.
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 (Herma, Vera en Milou)

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)

Gevonden voorwerpen
Donderdag 1 en vrijdag 2 april liggen in de aula de gevonden voorwerpen weer uitgestald. Mist u iets, laat uw kind dan een van deze twee dagen bij de uitgestalde spullen
langs lopen. Ziet u zelf al iets wat van uw kind is laat het dan even weten aan Irma, dat
kan via (irma.martens@xpectprimair.nl) dan geeft zij het aan uw kind mee. In de kratten
zitten de mutsen, sjaals, wanten etc. Volgende week voeren wij de gevonden voorwerpen af.. Hierbij een impressie van wat er allemaal ligt:

DIGID aanvragen

Mocht u uw kind laten testen,
dan is het handig als u voor uw
kind een DIGID heeft. De aanvraag duurt 3 dagen.
Op deze manier ontvangt u de
uitslagen vele malen sneller.
Omdat kinderen standaard
geen DIGID hebben, moet de
GGD alle ouders nabellen. Dit is
wellicht een optie als er in de
toekomst nog een keer getest
moet worden. Zo ontvangt u
sneller de uitslag.

Prijsvraag!
Zoals u weet vormen wij samen met de kinderopvangorganisatie De Teddybeer een
kindcentrum. De afgelopen jaren hebben wij vooral inhoudelijk gewerkt aan een versterking van onze samenwerking. Dit heeft al voor mooie resultaten gezorgd voor de
kinderen die gebruik maken van opvang of onderwijs.
Een paar mooie voorbeelden van onze samenwerking zijn te zien in de nieuwe inrichting van het groene gebouw. In dit gebouw huisvesten wij alle leerlingen van 0 tot 6
jaar. Baby’s, dreumesen, peuters en kleuters spelen, leren en werken samen in dit gebouw. De gymdocent van de school geeft ook gymlessen aan de peuters,. De pedagogische medewerkers van de Teddybeer werken samen met de leerkrachten van de groepen 1. Dit zijn zo een paar mooie voorbeelden van onze samenwerking. Daarnaast zijn
we begin maart ook begonnen met een peuter-kleutergroep om een aantal kinderen
extra aanbod te geven op het gebied van de Nederlandse taal.
We schrijven een prijsvraag uit voor alle kinderen van De Teddybeer en De Sporckt. We
zijn op zoek naar een naam voor ons kindcentrum. Heb jij een originele naam voor ons
kindcentrum? Stuur dan snel jouw reactie in!
We zijn en blijven ook in de toekomst twee organisaties. We behouden onze eigen
identiteit, organisatiestructuur en aansturing, maar gaan wel intensiever samenwerken
en wisselen diensten en personeel uit. Dit zorgt voor een mooie samenwerking, die als
doel heeft om nog meer kansen te bieden aan onze kinderen in ons kindcentrum.

Gezocht kandidaten voor
oudergeleding MR

In de vorige Sporcktinfo hebben
we een bericht geplaatst over
de werving van nieuwe kandidaten voor de MR.
Het gaat om nieuwe ouders voor
de oudergeleding van de MR.
Ouders die besluiten zich kandidaat te stellen worden verzocht
voor 1 april a.s. een mail met
motivatie te sturen naar:
mrsporckt@gmail.com

Stuur jouw naam voor ons kindcentrum in via de e-mail naar: info@deteddybeer.nl.
Degene die de winnende naam instuurt (met of zonder hulp van papa en mama) ontvangt een jaarabonnement voor het Safaripark Beekse Bergen voor het hele gezin. De
ingangsdatum van dit abonnement bespreken we samen, gezien de huidige situatie.

Graag horen we van u!

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Jos Montulet (directeur De
Sporckt) of Steffy Kusters (locatiemanager De Teddybeer).

Kindermishandeling, je kunt er wat aan doen
De groepen 7 nemen al jaren deel aan het Marietje Kessels project. Dit is een weerbaarheidsproject waarin o.a. onderdelen zoals kindermishandeling worden besproken. Dit
jaar hebben we zelf een weerbaarheidsproject samengesteld. Dit hebben de leerkrachten van de groepen 7 gedaan, onze gymdocent Evelien en onze vertrouwenscontactpersoon Pauline.
In het kader van het weerbaarheidsproject hebben we in de groepen 7 de afgelopen
weken aandacht besteed aan kindermishandeling. We hebben gesproken over de verschillende vormen van mishandeling, hoe je mishandeling kunt herkennen en wat je
eraan kunt doen. Ook heeft juf Pauline, als vertrouwenscontactpersoon, een presentatie
gehouden waarin mishandeling centraal stond en de rol van de vertrouwenscontactpersoon op school. Mochten er vragen over ontstaan bij u of thuis bij uw kind, dan kunt
u contact opnemen met de leerkrachten van de groepen 7 of met Pauline.

Tevredenheidspeiling ouders
Omdat wij benieuwd zijn naar de mate van tevredenheid van u als ouders over onze
school, hebben wij een korte vragenlijst gemaakt. Deze vragen gaan over onze school,
de uitstraling, sfeer, het team en de onderwijskwaliteit.
Wij willen aan alle ouders vragen om deze in te vullen, op
deze manier kunnen wij peilen wat u vindt van onze school
en waar we onszelf nog verder in kunnen ontwikkelen.
We horen graag uw feedback, het invullen van de vragenlijst
kan binnen 5 minuten via de link of de QR code.

https://bit.ly/3u74GXk
Geef uw mening over onze school!

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
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E-mail adres:
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