
 
Kindcentrum Tuindorp  

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

Vandaag zijn de nieuwe vlaggenmasten geplaatst voor ons kindcen-
trum. Zo zijn we nog beter herkenbaar voor alle ouders in de buurt. 

Eerder hebben we de naam van ons kindcentrum al met alle ouders 
gedeeld. Kindcentrum Tuindorp wordt binnenkort officieel geo-
pend, dat gaan we doen als alle werkzaamheden (voor en achter de 
schermen) zijn afgerond.  

Door onze samenwerking 
kunnen we meer kansen 
bieden voor de kinderen in 

onze buurt. Dat doen we o.a. 
door extra aanbod in onze 
peuter-kleutergroep, maar 
ook door personeel aan el-

kaar uit te wisselen en ge-
bruik te maken van elkaars 
kwaliteiten. Neem eens een kijkje op de nieuwe website: 
www.kctuindorp.nl  

Vandaag is ook de laatste dag om je nog in te schrijven voor het 
driehoeksgesprek voor uw kind(eren). Dit kan via de schoolapp, on-
der de tegel schoolgesprek. Meer informatie over het inschrijven is 
te vinden onder de tegel nieuwsberichten. Mocht je je niet inschrij-

ven voor een driehoeksgesprek, dan wordt uw kind ingedeeld door 
de leerkracht(en).  

Veel leesplezier met deze 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 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


 

 

 

  

25 t/m 29 oktober - Herfstvakantie  

1 november - Start thema IPC 

4 november - Studiemiddag 

10 november - SPORCKTinfo (#5) 

 

 

 

 

SMW is de afkorting voor School 

Maatschappelijk Werk (SMW)

melden via Koen: 

k.vannisselrooij@imwtilburg.nl 

Het spreekuur van SMW  

is nu telefonisch of digitaal: 

 

 

 

 
De eerstvolgende vergadering  

van de OR en de MR is: 

9 november 2021 

25 t/m 29 oktober - Herfstvakantie  

4 november 2021 -  Studiemiddag, 
kinderen zjin om 12.00 uur vrij.  

Dinsdagavond 12 oktober vond de eerste thema-avond van dit schooljaar plaats. 
Debbie van de Guchte van het Reeshofcollege en Marion Schoonen van het Bea-
trixcollege gaven beiden een kijkje in hun school en vertelden de aanwezige ou-
ders wat meer informatie over de verschillende richtingen die beide scholen aan-
bieden. POVO staat voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.                                                                                       
Gedurende dit schooljaar staan er nog meer thema-avonden gepland waarvoor u 
zich kunt aanmelden. Houdt hiervoor de Sporcktinfo in de gaten  

Thema-avond POVO 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Afgelopen vrijdag 15 oktober hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met 
een boekenmarkt. Kinderen mochten een boek meenemen naar school en dit rui-
len op de boekenmarkt. Ook is er een nieuw initiatief opgestart door een ouder, 
om het lezen extra te stimuleren. Daarover later meer! 



 

Basisschool De Sporckt 
Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De ouderbijdrage 

Vandaag ontvangt uw kind de 
brief voor de vrijwillige ouderbij-
drage van schooljaar 2021-2022. 

U mag de € 45.00 per kind over-
maken op: 

NL64 RABO 0162 4869 01 

t.n.v. BS De Sporckt  

O.v.v. ouderbijdrage 2021-2022 en 
de naam van uw kind(eren) 

 

Studiedag IPC 

Afgelopen maandag 11 oktober hebben we onze eerste studiedag gehad van IPC. 
IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een curriculum dat werkt 
met thema’s waarin alle zaak– en creatieve vakken aan bod komen. De vakken 
staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren ver-
banden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren 
denken vanuit verschillende invalshoeken.  
 
Het IPC-curriculum werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we 
units noemen. Voorbeelden van units zijn: ‘Van Missie naar Mars’ tot ‘Circus’ en 
van ‘Red de wereld’ tot ‘Voortrekkers van verandering.’ Het zijn stuk voor stuk on-
derwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.  
 
De komende twee jaren worden we vanuit IPC begeleid door Esther Zwinkels, ze is 
onze vaste trainster. Esther zal later in het traject ook alle leerkrachten bezoeken in 
de klas en hen voorzien van feedback over het werken met IPC.  
 
Na de herfstvakantie starten we met het eerste IPC thema. De groepen 1-2 starten 
na met het thema ’Feestje’, de groepen 3-4 starten met het thema ‘Speelgoed’, de 
groepen 5-6 starten met het thema ‘Uitvindingen’. De groepen 7-8 starten met het 
thema ‘Kermis’.  
 
Ieder thema wordt op een leuke en aantrekkelijke manier geopend en afgesloten, 
bij de afsluiting willen we ouders graag betrekken. Tijdens een afsluiting laten de 
kinderen zien wat ze geleerd hebben. Op verschillende dagen van de week wordt 
er in middag gewerkt aan IPC. Na een aantal weken gaan we ook met de leer-
lingen evalueren hoe het is om te werken vanuit IPC. Daarnaast komt er later dit 
schooljaar nog een extra ouderavond voor ouders over IPC. Daarin nemen we alle 
ouders mee in het IPC verhaal en wat dit gaat betekenen voor uw kind(eren).  
 
Door te gaan werken met IPC willen we voor meer samenhang in het leren zorgen. 
Daarnaast verwachten wij ook dat kinderen betekenisvoller gaan leren vanuit een 
onderzoekende houding. Hieronder zie je ook de leercyclus van ieder IPC thema.  
 
Meer informatie over IPC is te vinden op de website van IPC:  
www.ipc-nederland.nl  

http://www.ipc-nederland.nl

