
We zijn weer begonnen!  

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

We zijn weer begonnen! Na 6 weken mocht we alle kinderen 
op 6 september weer verwelkomen. Wat is het fijn om alle leerlingen weer te 
zien, de klassen weer gevuld en het geluid in en rondom de school. Heerlijk! 
Toch was het ook even wennen om met zoveel mensen op het schoolplein te 
staan. We zien ook dat het druk is en iedereen daarin nog zijn weg moet 
vinden. Mochten er vragen zijn dan laat het vooral aan ons weten. Met de 
aangekondigde versoepelingen van gisterenavond, kunnen we de inloop-
avond van 27 september door laten gaan. Hierover ontvangt u nog extra in-
formatie.  

Het is goed om te weten dat alle actuele regels en afspraken te vinden zijn in 
de schoolapp, onder de tegel: Informatie school. Gisterenavond zijn er nieuwe 
versoepelingen aangekondigd, op dit moment is dat nog niet uitgewerkt in 
beleid en/of protocollen. Wanneer dat zo is passen wij onze informatie aan en 

communiceren wij dat met alle ouders. Tenslotte is het goed om te weten 
dat er op het schoolplein niet gefietst mag worden, graag met de fiets in de 
hand naar de poort lopen. De schoolstraat aan de Millingenstraat is vanaf dit 
schooljaar opgeheven, deze gaat niet meer terugkomen. We zijn met de 
gemeente in gesprek om te kijken naar een veilige permanente oplossing. 

In deze Sporcktinfo vind je alle informatie over de schoolreizen die gepland 
staan. Per dag zie je een programma en ook wat er van ouders verwacht 
wordt. Daarnaast in deze info nog een leuk bericht over het item dat is opge-
nomen vorig schooljaar door RTL. De video is gemonteerd en zal op zondag 
19 september worden uitgezonden, meer daarover op de volgende pagina.   

We zien dat al enorm veel ouders de schoolapp gebruiken. De app is al ruim 
700 keer gedownload en wordt door veel ouders gebruikt. Van de 600 ou-
deraccounts zijn er al ruim 430 actief in gebruik. Zo hebben we een groot 
bereik en kunnen we makkelijker en sneller met ouders communiceren. Heb 

je de app nog niet in gebruik? Kijk dan even op onze website, daar is een 
handig stappenplan te vinden. Veel leesplezier! 

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


 

 

 

  

27 september - Inloopavond 

Nadere informatie volgt nog! 

27 t/m 30 september - Schoolreis 

29 september - SPORCKTinfo (#3) 

 

 

 

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 

In de week van 27 september staan de schoolreizen gepland. We hebben samen 
met de OR een leuk programma bedacht voor de leerlingen. Hieronder alle infor-
matie die voor u als ouder van belang is.  

• Maandag 27 september gaan de groepen 1 en 2 naar de Vossenberg. Het ver-
voer is met auto’s. We zoeken ongeveer 30 tot 40 ouders die willen rijden, af-
hankelijk van hoeveel plaatsen er in de auto zijn. Stoelverhogers zijn hiervoor 
niet noodzakelijk i.v.m. schoolvervoer (vrijstelling). De gewone schooltijden zijn 
van toepassing. Kinderen hoeven niets mee te nemen aan eten of drinken.  

• Dinsdag 28 september gaan de groepen 3 en 4 naar Kids Wonderland. Het 
vervoer is met auto’s. We zoeken ongeveer 30 tot 40 ouders die willen rijden, 
afhankelijk van hoeveel plaatsen er in de auto zijn. Stoelverhogers zijn niet 
noodzakelijk i.v.m. schoolvervoer (vrijstelling). De gewone schooltijden zijn van 
toepassing. Graag een waterfles en wat fruit meegeven.  

• Woensdag 29 september gaan de groepen 5 en 6 naar Toverland, de kinderen 
gaan in groepjes met een begeleider door het park. Het vervoer is met bussen. 
Er is een hulppost in het park bemand door de OR. Let op! Deze dag is langer 
dan een normale schooldag. De start is volgens de gewone schooltijd, we ver-
wachten rond 17.30 uur terug op school te zijn. Graag fruit en drinken meege-
ven, lunch is inbegrepen.  

• Donderdag 30 september gaan de groepen 7 en 8 naar de Efteling, de kin-
deren mogen zelfstandig door het park. Het vervoer is met auto’s. We zoeken 
ongeveer 30 ouders die willen rijden, afhankelijk van hoeveel plaatsen er in de 
auto zijn. Er is een hulppost in het park bemand door de OR. Let op! Deze dag 
is langer dan een normale schooldag. We starten volgens de gewone schooltij-
den, maar vertrekken rond 10.15 uur (i.v.m. spreiding inloop) naar het park en 
vertrekken rond 17.30 uur vanuit het park weer naar school. Het park blijft lan-
ger open voor ons, de exacte tijd van aankomst wordt gedeeld via de school-
app. Graag fruit en drinken meegeven, lunch is inbegrepen.  

 
Nog wat belangrijke zaken: 
 
-  Ouders die rijden kunnen een kilometervergoeding aanvragen bij Irma.  
-  Alle leerlingen zijn verzekerd via de school bij eventuele ongevallen. 
-  Klassenouders worden door de school benaderd om mee te gaan.  
- Mochten er bezwaren zijn om uw kind mee te laten gaan op schoolreis, 
 laat dit dan weten aan de leerkracht van uw kind. Deze dagen zijn gewoon 
 lesdagen, uw kind wordt dan ook op school verwacht. Wij zorgen voor 
 een alternatief  programma. 
- Ondersteuners en stagiaires van school gaan ook mee op schoolreis. De 
 overige benodigde begeleiders worden door de commissie uitgekozen. 
 
Via deze link kunt u aangeven of u wilt rijden op een van de dagen. Ook vragen wij 
in het geval van Toverland en de Efteling of uw kind een abonnement heeft. Fijn 
als we daar gebruik van mogen maken, dan scheelt weer in de kosten. Daarvan 
kunnen we dit schooljaar nog iets extra’s doen.  Het opgeven kan vanaf 15 t/m 19 
september. Op maandag 20 september gaat de commissie aan de slag met het 
indelen en communiceren voor de hulpouders. Opgeven voor de schoolreis kan via 
deze link, die is ook te vinden in de schoolapp: 
 

https://bit.ly/3tHJNmN 

Schoolreis 

https://bit.ly/3tHJNmN
https://bit.ly/3tHJNmN
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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.  

De Sporckt op TV! 

In mei vorig schooljaar zijn we door een cameraploeg een ochtend gefilmd. In de-
ze video zie je wat de visie van de school is en hoe wij het onderwijs verzorgen. Een 
mooi inkijkje in onze praktijk. Aankomend weekend wordt dat uitgezonden op RTL 
bij het programma ‘Dit is Holland’. Het wordt uitgezonden op zondag 19 september 
rond 14 uur. De herhaling wordt een week later uitgezonden om 11 uur. 
 
Om teleurstellingen te voorkomen adviseert RTL om lang en kort van te voren de 
digitale tv-gids te raadplegen voor de meest actuele tijd van uitzenden.  

Wijzigingen doorgeven 

Via de schoolapp is er nu de mogelijkheid om uw privacy voorkeuren door te ge-
ven en eventuele persoonlijke gegevens te laten wijzigen. Dat kan allebei via de 
tegel formulieren. Daar vind je twee opties. Een voor het laten wijzigingen van alge-
mene gegevens. Daarnaast ook de mogelijkheid om privacy voorkeuren door te 
geven. Wij hanteren deze voorkeuren als we werken met het verspreiden van o.a. 
foto’s via onze communicatiekanalen.  
 
Het is belangrijk om te weten dat het doorgeven van eventuele wijzigingen altijd 
de verantwoordelijkheid van de ouder(s) zelf is.   

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 
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Gymregels 

In verband met de veiligheid zijn de volgende regels bij de gymlessen verplicht: 

• oorringetjes, horloges, armbandjes en ringen moeten af in verband met de (eigen) veiligheid 

• Lange haren vast (in halve) staart 

• Korte broeken, shirt en gymschoenen controleren op de juiste maat na de vakantie 

 

Wat mag wel? Met een zweetbandje de sieraden bedekken die niet af/uit kunnen of die de leerling niet 
af/uit wil doen. 

 

IJssporttoernooi herfstvakantie 

Via de onderstaande link kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor het IJssport toernooi in de 
herfstvakantie. 

Let op de sluitingsdatum is 21 september. 

https://forms.office.com/r/hypdjqvmTW 

 


