
In rustiger vaarwater 

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

andere betrokkenen, 

Twee weken geleden schreef ik in deze nieuwsbrief dat we te maken hadden met een aantal 

positief geteste leerlingen in onze school. Sinds die periode is het gelukkig een stuk rustiger 

op school geweest. Op dit moment hebben wij in het team geen besmettingen en is het onder 

leerlingen erg rustig. Het lijkt erop dat we over de piek heen zijn.  

In deze nieuwsbrief ook de terugkoppeling van de tevredenheidspeiling onder ouders, met 

een respons van 63% zijn we erg blij. Daarnaast zijn we ook blij met de uitkomsten. Fijn om te 

zien dat veel ouders de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. De uitkom-

sten gaan we gebruiken om ons onderwijs en andere zaken in en rondom school nog verder 

te verbeteren. We hebben bruikbare feedback en tips gekregen o.a. over het inzetten van de 

schoolapp maar ook over onderwijskundige zaken. Wat betreft de schoolapp, in deze nieuws-

brief komt binnenkort een bericht over hoe we de schoolapp gaan inzetten, waar die wél en 

niet voor is. Zodat we samen ook de juiste verwachtingen hebben over deze schoolapp. In-

middels heeft het team ook een training gehad en worden er in alle groepen foto’s gedeeld 

van allerlei zaken uit de groep. Zeker in deze tijd een mooie manier om een inkijkje te krijgen 

in de groep van uw kind(eren).  

Dan wil ik graag afsluiten met een persoonlijk bericht. Vrijdag 

heb ik de vertrouwenspin mogen ontvangen van Johan van Gom-

pel (directeur van De Teddybeer) een van de ambassadeurs van 

deze beweging. Deze beweging is opgestart door de gemeente 

Tilburg. Deze vertrouwenspin heeft de vorm van een eikenblad 

en staat symbool voor de kracht die vertrouwen geeft. Een hele 

eer om de vertrouwenspin te mogen dragen. Ik ga de pin met 

trots en vertrouwen dragen.  
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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.  
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Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (BSSporckt) om 

 op de hoogte te blijven van alle informatie, nieuwtjes en foto’s. 

https://www.facebook.com/BSSporckt/
https://twitter.com/bssporckt


 

 

23 april - Koningsspelen 

26 april - Week van de lentekriebels 

27 april - Koningsdag (vrije dag) 

28 april - SPORCKTinfo (#15) 

De studiedag van 16 april  

vervalt, dit is een gewone school-

dag! 

 

 

 

 

Het spreekuur van SMW  

is nu telefonisch of digitaal: 

14:00 - 15:00 uur 

SMW is de afkorting voor School Maat-

schappelijk Werk (SMW) 

Aanmelden via: 

k.vannisselrooij@imwtilburg.nl 

 

 

De eerstvolgende vergadering van de OR en 

de MR is: 

 Maandag 19 april 2021 

27 april Koningsdag 

Bericht vanuit de paascommissie 

Het paasontbijt van De Sporckt is inmiddels anderhalve week geleden. 

De kinderen hadden allemaal een heerlijk ontbijt mee naar school genomen dat ze gezellig samen in de klas 
hebben opgegeten. Om het ontbijt wat aan te kleden had de OR gezorgd voor leuke paasservetten voor alle 
leerlingen. Deze servetten zijn door de leerkrachten uitgedeeld in de klas.  Maar, met alleen de servetten zijn 
we er nog niet.... 

Als verrassing voor de leerlingen hadden we meneer Jos gestrikt om alle klassen rond te gaan en lekkere 
paaseieren uit te delen. Wat vond iedereen dit leuk! Vooral de paashaasoren die meneer Jos op had, werden 
erg gewaardeerd.  

Het was erg leuk om te zien dat er na schooltijd heel veel blije kinderen de poort uit kwamen gelopen! En dat 
is waar de OR het allemaal voor doet. Voor al die blije gezichten!   

Op naar volgend jaar!  

Groeten namens de OR en de paascommissie  

Terugkoppeling tevredenheidspeiling 
Twee weken geleden hebben we een tevredenheidspeiling aan alle ouders van De Sporckt verstuurd. Inmid-
dels hebben al 211 ouders (van de 334 gezinnen op school) deze tevredenheidspeiling ingevuld, dit is een 
respons van ongeveer 63%. Dat is erg hoog. Mocht u nog geen reactie hebben gegeven, de peiling staat nog 
tot eind deze week open voor reacties. We zijn heel blij met de uitkomsten van deze tevredenheidspeiling. In 
de bijlage van deze Sporcktinfo hebben we die dan ook bijgevoegd.  

Een aantal punten waar wij trots op zijn willen we alvast kort terugkoppelen: 

• Het team wordt door ouders beoordeeld met het cijfer 8.1  

• De schoolleiding krijgt van ouders een 8.  

• De communicatie tussen school en ouders krijgt een 8.  

• 97% van de ouders geeft aan dat hun kind met plezier naar school toe gaat.  

• 98% van de ouders zou onze school aanbevelen aan andere ouders. 

• 94% van de ouders gebruikt al de schoolapp.  

Bekijk snel de bijlage voor alle informatie over de tevredenheidspeiling.  

We hebben bruikbare feedback ontvangen van een aantal ouders, in een aantal gevallen nemen wij nog 
persoonlijk contact op. Van een aantal ouders hebben we opmerkingen of feedback ontvangen maar er is 
geen e-mail adres achtergelaten. Hierdoor kunnen wij geen contact opnemen.  

Daarnaast geven een aantal ouders aan dat ze door de coronamaatregelen nog niet op school zijn geweest, 
daardoor kunnen ze een aantal punten niet (goed genoeg) invullen. Dat is natuurlijk heel logisch. Tenslotte is 
het voornemen om ouders weer fysiek uit te nodigen op school voor koffieochtenden en -middagen om 
elkaar fysiek te spreken over ontwikkelingen in de school. We hopen dat dit vanaf volgend schooljaar weer 
mogelijk is. Op deze manier willen we het echte contact weer op gaan pakken met de ouders van onze 
school.  

Wij willen graag alle ouders die de tevredenheidspeiling hebben ingevuld bedanken voor hun tijd en we zijn 
trots op het resultaat. Invullen kan nog tot eind van deze week.  



 

Basisschool De Sporckt 

Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  

013—571 08 43 
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In oktober hebben alle 

 ouders een brief ontvangen over de vrijwilli-

ge ouderbijdrage voor dit schooljaar.  

Net als vorig jaar is de  

bijdrage vastgesteld op 

€ 45,00 (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) 

Koningsspelen maar dan een beetje anders. 
 
Op vrijdag 23 april vieren alle kinderen in hun eigen klas de Koningsspelen. Het vindt dit jaar wel in een 
alternatieve vorm plaats. De kinderen voeren in de ochtend een aantal challenges uit in de klas waarbij ze 
puzzelstukken kunnen verdienen om deze uiteindelijk op te lossen. Ook worden de kinderen door de OR  
getrakteerd op een ijsje. Dit ijsje komt van een heuse ijcokar! 
 

Koningsspelen 

Reminder: Prijsvraag! 

Zoals u weet vormen wij samen met de kinderopvangorganisatie De Teddybeer een kindcentrum. De afge-
lopen 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 kleu-
ters 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 hebben op dit moment 9 reacties ontvangen, wil je nog kans maken op deze mooie prijs? 

Laat dan snel wat van je horen! 
 
We zijn en blijven ook in de toekomst twee organisaties. We behouden onze eigen identiteit, organisatie-
structuur 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 kin-
deren in ons kindcentrum.  
 
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 jaarabonne-
ment voor het Safaripark Beekse Bergen voor het hele gezin. De ingangsdatum van dit abonnement be-
spreken we samen, gezien de huidige situatie.  
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Jos Montulet (directeur De Sporckt) of Steffy Kusters 
(locatiemanager De Teddybeer).  




