
 
We zijn weer begonnen!  

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

Graag wil ik beginnen met het bedanken van de ouders en leer-
lingen voor de felicitaties van ons huwelijk. Op 11 september ben ik 

getrouwd met Anouk. Het was een prachtige dag samen met onze 
twee kinderen en alle dierbaren om ons heen.  

Een week later, donderdag  16 september, werd ik door alle leer-
lingen op een rode loper binnengehaald op school. Dat was erg 

leuk! In de loop van die dag zijn er groepen langs mijn kantoor ge-
gaan om mij te feliciteren. Dank je wel voor alle tekeningen en ca-
deaus, mijn kantoor ziet er nu heel gezellig uit. Binnenkort gaan 

Anouk en ik ook op school voor alle leerlingen in het klein gaan 
‘trouwen’, daarover later meer.  

Inmiddels zijn we weer lekker in het vertrouwde ritme gekomen. Na 
de laatste versoepelingen is het nu ook echt mogelijk voor alle ou-

ders om weer in de groepen te komen kijken en hebben we weer 
heel veel ouders gezien in de school op de inloopavond. Erg fijn om 
jullie weer in en rondom de school te hebben.  

De laatste week krijgen we veel ziekmeldingen binnen van leer-

lingen die verkouden zijn. Kinderen met verkoudheidsklachten 
(zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 
gewoon naar school. Het kan door alle versoepelingen en andere 
berichtgeving in de media soms lastig zijn om te weten wat nu de 

regels zijn. In deze info vind je dan ook de belangrijkste coronaregels 
m.b.t. klachten bij kinderen. Bij twijfel overleg dan even met ons, dat 
doen wij andersom namelijk ook.. Samen komen we er wel uit.  

Veel leesplezier met deze volle Sporcktinfo! 

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 t/m 30 september - Schoolreis  

5 oktober - Studiedag 

11 oktober - Studiedag 

12 oktober - Informatieavond VO 

13 oktober - SPORCKTinfo (#4) 

 

 

 

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: 

19 oktober 2021 

 

5 en 11 oktober 2021 

 Studiedag 

Op woensdag 6 oktober is het weer zover, dan wordt de 
Kinderboekenweek georganiseerd. Het thema is dit jaar 
“Worden wat je wil”. Op 15 oktober wordt er op school een 
boekenmarkt gehouden. Hiervoor neemt elk kind een 
boek mee naar school, passend bij zijn leeftijd. 
 
Vanaf 6 oktober mogen de kinderen het boek inleveren bij 
de eigen leerkracht. Op 15 oktober kunnen kinderen die 
een boek hebben meegenomen hun boek ruilen. 

Kinderboekenweek 2021 

Nieuwe T-shirts 

Wie jarig is trakteert! Alle leerlingen hebben deze week nieuwe T-shirts ontvangen. 
Deze hebben we speciaal laten drukken voor ons lustrum. Het shirt is een cadeau 
van de school voor iedere leerling.  Dit schooljaar bestaan wij 30 jaar, we gaan het 
hele schooljaar allerlei leuke en leerzame activiteiten doen. De nieuwe T-shirts zijn 
donkergroen en bedrukt met ons nieuwe logo en slogan: “Groei samen, vlieg zelf”.  
 
In de brief. die alle ouders via de schoolapp hebben ontvangen, staat alle informa-
tie en uitleg, de instructies voor het wassen en wat te doen als je een nieuw shirt 
nodig hebt.  We verwachten dat alle leerlingen en ouders zuinig omgaan met de 
shirts, zodat we er allemaal nog lang plezier van hebben.  
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De Kindmonitor 0 - 11 jaar 

De GGD Hart voor Brabant 
heeft eind september een uit-

nodiging verstuurd om de 
Kindmonitor in te vullen naar 
ruim 35.000 ouders van kin-

deren in de leeftijd van 0 t/m 11 
jaar. De vragen uit deze enquê-

te gaan over de gezondheid, 
leefstijl en woonomgeving van 

de kinderen.  
 

Heb je een uitnodiging ontvan-
gen? Doe mee.  

Jouw mening telt!  
Meer informatie en een kort 

filmpje kun je vinden op: 
 

www.startvragenlijst.nl/

GGDBrabant 

Bericht van de MR 

Aan de start van een nieuw schooljaar willen wij ons, als gedeeltelijk nieuw 
samengestelde MR, graag even voorstellen. Op de foto ziet u van links naar rechts 
Hendrien Staps (leerkracht), Kristel Schoenmakers-Hamers (ouder), Steven van 
Rossum (leerkracht), Karlijn van Doorn (ouder), Wilma Verhoeven (leerkracht) en 
op de onderste rij Erika Verhoeven (ouder) en Tamara van Gompel (ouder). 
 
Als MR praten wij mee over allerhande onderwijsgerelateerde zaken, zoals het 
onderwijskundig beleid, besteding van de financiële middelen, informatie en 
communicatie richting ouders, de veiligheid op school etc. Op sommige terreinen 
hebben we ook instemmingsrecht. We vinden het daarom van belang dat ouders 
ons weten te vinden. Wanneer u een vraag of opmerking heeft, spreek ons dan 
gerust aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar MRSporckt@gmail.com. 

Door alle versoepelingen en verschillende berichtgeving is het soms niet helemaal 
duidelijk wanneer uw kind nu wel of niet naar school toe mag. Kinderen met ver-
koudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 
gewoon naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid en/of veel hoesten 
Het advies is dan om uw kind te laten testen.  Alle huidige coronaregels zijn te vin-
den in de schoolapp onder de tegel ‘Informatie school’. 

 
Op deze website vind je de actuele belisboom die wij hanteren:  

www.boink.info/beslisboom  

Hoe zit het nu ook alweer? 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
mailto:MRSporckt@gmail.com
https://www.boink.info/beslisboom


 

Verkeerssituatie 

Voor de hoofdingang is 
een zoen– en zoefstrook 
(Kiss & Ride) aangelegd 

om uw kind af te zetten of 
op te halen met de auto. 
We zien dat veel ouders 

deze strook goed gebrui-
ken. Enkele ouders parke-
ren de auto aan de Meers-

senstraat, dit mag niet. 
Parkeren is niet toege-
staan (alleen in de par-

keervakken) en vooral niet 
veilig voor anderen! 

De Millingenstraat is geen 
schoolstraat meer. Dit is 

een ‘gewone’ straat. Daar 
gelden de algemene ver-

keersregels, verkeer komt 
daar van twee kanten. We 
zien dat ouders, ondanks 
herhaalde verzoeken van 
ons en de gemeente, op 

de stoep blijven parkeren. 
Dit zorgt voor onveilige 
verkeerssituaties en kan 

een boete opleveren. 

Parkeren mag alleen in de 
parkeervakken. Wilt u uw 

kind alleen afzetten?  
Gebruik dan de Meerssen-
straat aan de kant van de 

hoofdingang!  

Wij willen u er tevens op 
wijze dat de politie regel-

matig controleert.  
Onveilige situaties kunt u 
zelf ook melden bij de ge-

meente via de Fixi app. 

Even voorstellen: de ouderraad (OR) 

Ongeveer tien keer per schooljaar wordt er door de ouderraad (OR) vergaderd. Op 
dit moment telt de OR 12 leden. De leden van de OR zijn verdeeld over een aantal 
werkgroepen (per activiteit). 
 
In deze vergaderingen worden de activiteiten vooraf besproken en later geëvalu-
eerd. Bij de vergaderingen van de OR is altijd een teamlid (Trudy) van de school 
aanwezig, de directeur (Jos) sluit een deel van de vergadering aan, om een goede 
communicatie tussen ouders en school te waarborgen. Indien nodig is er contact 
met de MR (kan op beider verzoek) omtrent lopende zaken. De OR beheert samen 
met de school de ouderbijdrage. De bijdrage van de ouders wordt elk jaar opnieuw 
vastgesteld in overleg met de directie en de MR. De ouderbijdrage is niet verplicht, 
maar zonder deze bijdrage kunnen we de activiteiten niet bekostigen.  

Op de foto, van links naar rechts. Staand: Karin B, Karin D, Esther, Maggie, Wendy, 
Marieke, Claudia en Charlotte. Zittend: Nadine, Danielle, Fatos en Dina.  
 
De ouderbijdrage is € 45,00 per kind per schooljaar. U krijgt in oktober een brief 
met daarin het verzoek deze bijdrage over te maken. Bij het maken van de begro-
ting gaan wij er vanuit dat alle ouders hun bijdrage voldoen, wetende dat de ou-
derbijdrage een vrijwillige ouderbijdrage is. Wanneer kinderen gedurende het jaar 
instromen, betalen ouders een percentage van het totale bedrag.  
De ouderbijdrage wordt als volgt uitgegeven: 
 
€ 10,00  Spaarpot voor het eindkamp in groep 8 
€ 12,50  Schoolreis (1x in de twee jaar) 
€ 17,50  Activiteiten OR (carnaval, sinterklaas etc.) 
€ 5,00  Lustrum   
 
Jaarlijks verantwoordt de OR de begroting aan de MR en aan alle ouders via de 
Sporcktinfo. Op die manier zijn we transparant over de middelen die we ontvan-
gen en hoe we ze besteden.  



 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs (VO) 

Wij organiseren vier keer per jaar een thema avond voor ouders van onze school. 
Op deze manier willen we samen met ouders optrekken in onderwijs en opvoe-
ding. De thema’s die dit jaar aan bod komen zijn: het Voortgezet Onderwijs (VO), 
Lentekriebels, Omgaan met lastig gedrag en de Kanjertraining.  
 
Op dinsdag 12 oktober van 19.00 -20.00 uur organiseren wij op De Sporckt een  
informatieavond met als thema “Het Voortgezet Onderwijs”. De avond is bedoeld 
voor ouders met kinderen in groep 7 en 8. Tijdens deze avond kunt u, in de ver-
trouwde omgeving van De Sporckt, kennis maken met het VO. Voor deze avond 
hebben we Marion Schoonen van het Beatrix College en Debbie van de Guchte 
van het Reeshofcollege bereid gevonden om het een en ander te komen vertellen 
over hun school en de verschillende richtingen. 
 
Mocht u een zoon of dochter in groep 7 of 8 hebben, dan kunt u zich via dit digitale 
inschrijfformulier inschrijven voor deze avond. Hieronder de korte link: 
 

https://bit.ly/3o8ojyw 
 
 
Hopelijk zien we u dan! 
 
Met vriendelijke groet namens het schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap 

Op zondag 28 November 2021 is de Kinderstad BSO Sport scholierenloop @ Stads-
bos013. Alle kinderen van De Sporckt kunnen zich inschrijven en meedoen aan de-
ze gezellige jaarlijkse hardloop wedstrijd, waarbij de kinderen samen gaan rennen 
met allerlei scholen uit Tilburg.  

Wat gaat er gebeuren?  

Gezinsloop groep 1/2  : kinderen rennen een ronde van 560 meter en dit mág sa-
men met de ouders 
Scholierenloop groep 3 en 4 : kinderen rennen zelfstandig 1 ronde van 560 meter 
over het parcours 
Scholierenloop groep 5 t/m 8 : kinderen rennen zelfstandig 1120 meter over het par-
cours 

Ben jij die bikkel die wel tegen een beetje kou en modder kan en veel uithoudings-
vermogen heeft? Geef je dan GRATIS op vóór 19 oktober via onderstaande link en 
dan kom ik jou aanmoedigen de 28e!  

https://forms.office.com/r/4n19aTSJ21  

Groetjes Juf Daphne 

 

Warandeloop 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMsgpACG-Qx1CsNYVaKut2LJUNzFFSlIzSEhTRVJZVzE3V0tCN0I4VVdGVy4u
https://bit.ly/3o8ojyw
https://forms.office.com/r/4n19aTSJ21

