
Een nieuw schooljaar! 

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

In deze Sporcktinfo delen we de belangrijkste informatie voor een goede 
start van het schooljaar. Afgelopen maandag zijn wij met het team begon-
nen met de voorbereidingen voor dit schooljaar. We hebben er zin in!  

We hopen dat we er een goed en vooral rustig schooljaar van kunnen ma-
ken, zonder al te veel onderbrekingen. De vooruitzichten zien er gunstig uit.  

Komend schooljaar is heel bijzonder omdat we dan 30 jaar bestaan. Officieel 
vieren we onze 30ste verjaardag op 2 februari 2022. Het gehele schooljaar zal 
in het teken staan van dit lustrum. Wat we precies gaan doen houden we 
nog even geheim, wel kunnen we alvast verklappen dat we in de laatste 
week van september op schoolreis gaan met alle leerlingen. Meer informatie 
ontvangt u in de volgende Sporcktinfo van ons.  

Het groene schoolplein staat er weer prachtig bij (met dank aan Johan) en 
we zijn dan ook blij dat we alle ouders weer kunnen ontvangen op dit mooie 
plein. Wat precies de regels m.b.t. corona zijn leest u op de volgende pagina.  

Dit jaar communiceren we volledig via de schoolapp. Dat wil zeggen dat u de 
Sporcktinfo en andere belangrijke informatie niet meer via de e-mail ont-
vangt. Deze wordt gedeeld via de schoolapp. Wilt u meer weten over de 

schoolapp of wilt u weten hoe u deze kunt installeren op uw telefoon? Kijk 
dan even op onze website, daar is een handig stappenplan te vinden.  

Voor alle ouders met nieuwe leerlingen op school, u ontvangt vanzelf een 
activatiemail op het moment dat uw kind 4 jaar is geworden. Indien dat niet 
het geval is laat het ons dan even weten via het algemene e-mail adres. Dat 
is: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl.  

Wij wensen iedereen een fijne afsluiting van de vakantie en tot maandag!  

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


 

 

 

  

1 september - SPORCKTinfo (#1) 

6 september - Eerste schooldag 

27 september - Inloopavond 

27 t/m 30 september - Schoolreis 

 

 

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: 

14 september 2021 

 

5 oktober 2021 

 Studiedag 

Helaas zijn er nog steeds een aantal coronamaatregelen van kracht waar wij als 
school rekening mee moeten en willen houden. Vóór de vakantie hebben wij de 
resultaten van de vragenlijst over het nieuwe beleid voor het ophalen en brengen 
van leerlingen gedeeld. We zijn nog steeds van plan om hiermee te starten, zodra 
de 1,5 meter afstandsregel wordt opgeheven. Meer informatie volgt later. Tot die 
tijd werken we met de onderstaande afspraken.  

• Vanaf maandag 6 september verwelkomen wij alle ouders weer graag op ons 
groene schoolplein, het blijft belangrijk om 1,5 m afstand te houden t.o.v. elkaar.  

• Ouders van nieuwe leerlingen (dat zijn 4-jarigen die voor het eerst starten of 
nieuwe leerlingen in de groepen 2 t/m 8) mogen de eerste week wel in de 
school komen. Overige ouders blijven buiten op het schoolplein, leerlingen 
lopen zelf naar binnen toe.  

• De originele schooltijden gelden weer: 8.20 uur inloop, start om 8.30 uur. Einde 
schooldag is om 14.35 uur en op vrijdag 12.00 uur.  

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen 
en keelpijn) mogen weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwd-
heid of veel hoesten. Wij gebruiken daarvoor de bekende beslisboom, bij twijfel 
zullen wij u bellen.  

• In het groene gebouw is er een looproute voor ouders. De hoofdingang (aan 
de Millingenstraat) is de ingang. De zij-ingang naar het schoolplein is de uit-
gang. Iedere ochtend staat er iemand bij de deur om ouders en leerlingen te 
wijzen op deze looproute. Zo zorgen we voor een snelle en veilige doorstroom.  

• In het groene gebouw komen de leerlingen (in de middag) van de groepen 1 
komen bij de hoofdingang van het groene gebouw naar buiten. De leerlingen 
van de groepen 2 komen via de zij-ingang naar buiten. In het rode gebouw is 
er geen looproute, dit gebouw is ruim en groot genoeg om afstand te houden. 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan via de hoofdingang van het rode 
gebouw naar binnen en buiten. De overige leerlingen gaan via verschillende in
– en uitgangen naar binnen en buiten. Wij vragen aan ouders om zelf met uw 
kind(eren) af te spreken waar je ze ophaalt.  

• Bij een positief geteste leerling handelen wij volgens de richtlijnen van de GGD. 
Afhankelijk van het type besmetting en de laatste contactdag, kan het zijn dat 
een hele groep in quarantaine geplaatst moet worden. Als dat zo is dan wordt 
u altijd schriftelijk via de schoolapp geïnformeerd. 

Huidige corona maatregelen  

Naast 1 uur gym krijgen alle leerlingen ook een extra beweegmoment (door Inge) 
van een half uur. Dat is voor de groepen 1 t/m 8. Dit is onder schooltijd op ons groe-
ne schoolplein. De kinderen hebben daar geen gymkleding voor nodig.  

Gymrooster 2021-2022 



 

Basisschool De Sporckt 
Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Alle belangrijke data en 
activiteiten zijn ingevoerd 
in de schoolapp. Deze zijn 
te vinden in de schoolapp 

onder de tegel:  
‘Onze Kalender’.  

Deze activiteiten kun je 
met één klik op de knop in 

je privéagenda van jouw 
telefoon zetten. Klik dan 

rechtsboven op het icoon: 

 

Scroll vervolgens naar be-
neden en klik op de knop: 

Abonneer op agenda.  

Dan zet de schoolapp alles 
automatisch in de telefoon 

van je agenda.  

Lokaalindeling 

Hieronder de lokaalindeling van het rode gebouw. De groepen 1 en 2 zijn niet ge-
wijzigd en vind je nog steeds op dezelfde plaats in het groene gebouw.  

Inloopavond verzet 

De inloopavond van 20 september is uit voorzorg een week verplaatst naar 27 sep-
tember. Op 20 september worden de nieuwe coronamaatregelen bekend ge-
maakt. We hopen tegen die tijd op goed nieuws, zodat we de inloopavond door 
kunnen laten gaan. In de kalender van de schoolapp is deze dag al aangepast.  
 
Hiernaast (rechtsboven) kun je lezen hoe je de kalender van de schoolapp automa-
tisch in je agenda van jouw telefoon kunt zetten. Heel erg handig! 


