
Versoepelingen 

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

De afgelopen weken hebben we in het nieuws gezien dat 
het aantal besmettingen daalt. Er zijn landelijk al enkele versoepelingen in-
gegaan, die komen er ook aan voor het basisonderwijs. Wanneer die versoe-
pelingen ingaan komt er ook een nieuw protocol met daarin de nieuwe af-
spraken en regels.  

Vanaf volgende week duurt het schooljaar nog 4 weken, om het voor ieder-
een werkbaar te houden gaan we niet alle versoepelingen toepassen. We 
hebben gemerkt dat het op dit moment, ondanks de beperkingen, goed en 
veilig verloopt. Een aantal versoepelingen maakt het organiseren van een 
activiteiten gemakkelijker. Denk bijvoorbeeld aan de musical, de sportdag en 
de driehoeksgesprekken. Natuurlijk blijven er nog enkele maatregelen gel-
den: zoals 1,5 meter afstand houden en de aangepaste regels bij het brengen 
en halen.   

Wij verwachten dat we het nieuwe schooljaar kunnen starten zonder extra 
maatregelen. Hoe dat er precies uit komt te zien is nu nog niet duidelijk. 
Daar hebben we al wel ideeën over. Voordat we daar definitieve keuzes in 
maken, willen we de mening van ouders meenemen. Vanwege de corona-
maatregelen hebben we de afgelopen anderhalf jaar aanpassingen gedaan 
in het brengen en halen van leerlingen, maar ook in het bezoeken van de 
school. Voor komend schooljaar willen we daar andere keuzes in maken.  

Vanuit onze pijler Educatief Partnerschap vinden wij het belangrijk om actief 
in verbinding te staan met onze ouders. Vanwege de coronamaatregelen is 
dat helaas lang niet mogelijk geweest. We hopen dat we komend schooljaar 
weer fysiek met elkaar in gesprek kunnen gaan over verschillende onderwer-
pen die leven op school. Dat kan in de vorm van een inloopmiddag, een in-
formatieavond of een koffieochtend.  

In de volgende Sporcktinfo komt een korte vragenlijst voor ouders, daarin 
vragen wij uw mening over onze plannen voor komend schooljaar. 

Met vriendelijke groet, 
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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


 

 

 

  

30 juni – Studiedag, de kinderen 

zijn de gehele dag vrij. 

7 juli - SPORCKTinfo (#19) 

 

 

 

 

 

SMW is de afkorting voor School 

Maatschappelijk Werk (SMW)

melden via: 

k.vannisselrooij@imwtilburg.nl 

Het spreekuur van SMW  

is nu telefonisch of digitaal: 

 

 

 

De eerstvolgende vergadering  

van de OR en de MR is: 

maandag 12 juli 2021 

 

30 juni 2021 

Studiedag, alle kinderen zjin 
de hele dag vrij.  

De derde en laatste ronde van de driehoeksgesprekken staat gepland van maan-
dag 5 juli t/m donderdag 15 juli. Het driehoeksgesprek is een voortgangsgesprek 
met ouders, kind en leerkracht.  

Deze laatste gesprekken vinden fysiek op school plaats. Dit kan zowel binnen als 
buiten. Tijdens deze gesprekken blikken we samen terug op het afgelopen school-
jaar.  Inschrijven voor de gesprekken gebeurt via de schoolapp onder de knop 
schoolgesprek.  

Ouders met meer dan één kind op school krijgen voorrang met inschrijven, voor 
deze gezinnen is er een voorinschrijving die start op dinsdag 22 juni. Één dag later 
op 23 juni (vandaag) wordt het inschrijven voor alle overige ouders geopend. U 
heeft dan t/m 25 juni de tijd om in te schrijven voor een gesprek. Na inschrijving 
ontvangt u een bevestigingsmail met datum en tijd. Noteer dit a.u.b. in uw eigen 
agenda. Wanneer u niet zelf voor een gesprek inschrijft, plant de leerkracht dit voor 
u in.  Ook dan ontvangt u een bevestigingsmail.   

U kunt altijd in de schoolapp onder de tegel schoolgesprek uw afspraken terugvin-
den. Op deze manier willen we nog gebruiksvriendelijker voor onze ouders zijn en 
u de mogelijkheid geven om zelf voor een gesprek in te schrijven op de dag en het 
tijdstip dat bij u past.  

Maandag 5 juli starten de laatste driehoeksgesprekken van dit school-
jaar. Aangezien deze gesprekken fysiek zullen plaatsvinden, hierbij nog de laatste 
afspraken. (Het dragen van mondkapjes is tegen die tijd niet meer verplicht);  

 - Ouders en kinderen wachten buiten bij de juiste deur.  De leerkracht 
haalt u daar op.  

 - Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.  

 - Zowel binnen als buiten houdt u 1,5 meter afstand.  

 

Groeten namens het schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap,  

Judith, Marieke, Vera en Marloes.  

Laatste ronde driehoeksgesprekken 
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Vakanties en studiedagen 

Hierbij het complete overzicht van de schoolvakanties en de studiedagen: 

Studiedagen in het schooljaar 2021-2022: 

Op een studiedag zijn de leerlingen de gehele dag vrij. Op een studiemiddag zijn 
de kinderen om 12 uur uit. Er zijn ook nog een aantal studiemiddagen gepland op 
vrijdagmiddag. Maar die staan hier niet bij, want dan zijn de kinderen al vrij. Op 
deze manier gaat het niet ten koste van de onderwijstijd.  

De jaarkalender wordt 
vóór de zomervakantie 

met u gedeeld.  

Dit jaar zal dat via de 
schoolapp gebeuren, zo-
dat u alle vakanties, vrije 

dagen en studiedagen ge-
lijk kunt synchroniseren 

met uw  
eigen (digitale) agenda op 

uw telefoon.  

 

Herfstvakantie 25-10-2021 29-10-2021 
Kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2022 
Voorjaarsvakantie 28-2-2022 4-3-2022 
Tweede Paasdag 18-4-2022  
Koningsdag en bevrijdingsdag 
(vallen beide in meivakantie 2022)   
Meivakantie 25-4-2022 6-5-2022 
Hemelvaart  26-5-2022 27-5-2022 
Tweede Pinksterdag 6-6-2022  
Zomervakantie 25-7-2022 2-9-2022 

 

Studiedag  5-10-2021  
Studiedag  11-10-2021  
Studiemiddag  4-11-2021  
Studiedag  14-12-2021  
Studiedag  23-2-2022  
Studiedag  7-4-2022  
Studiedag 3-6-2022  
Studiedag 7-7-2022  

Vanaf half april ben ik op De Sporckt werkzaam. Misschien ben ik u al opgevallen. 
Vorig jaar viel ik helaas uit vanwege een burn-out. Gelukkig ben ik nu hiervan her-
stellende en zit er een stijgende lijn in. Ik ben blij dat ik op De Sporckt mijn re-
integratie traject mag doorlopen. Voorheen was ik werkzaam op basisschool de 
Bloemaert.  

Mijn grote passies zijn kunst, cultuur en cultuureducatie. Twee jaar geleden heb ik 
de studie cultuurbegeleider afgerond met als onderwerp vakoverstijgend werken 
met cultuur als verbinding. Hoop dat ik hiermee op een of 
andere manier ook van waarde kan zijn voor De Sporckt.  

Op dit moment ben ik vier dagen aanwezig, van maandag 
t/m donderdag. U kunt mij op dit moment vooral aantref-
fen als ondersteunende leerkracht bij de groepen 3.  

Tennissen, 999 games spellen spelen, wandelen, tekenen 
en schilderen, muziek en natuurlijk het beleven van kunst 
en cultuur zijn mijn andere favoriete bezigheden. 

Even voorstellen: Will Schrauwen 


