
Recente ontwikkelingen 

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

andere betrokkenen, 

De eerste ronde van de driehoeksgesprekken zit er weer bijna op. 
Hopelijk kijken alle ouders en leerlingen terug op een goed gesprek. 
Het eerste driehoeksgesprek van het schooljaar staat altijd in het 

teken van het welbevinden en de start in de nieuwe groep.  

Afgelopen donderdagmiddag hebben we met het hele team een 
studiemiddag gehad over de Kanjertraining. Om de Kanjertraining 
te mogen geven in de groep, moet je in het bezit zijn van een licen-

tie. Op dit moment zijn er een aantal nieuwe teamleden in ons team 
die deze scholing nog niet hebben gedaan. Deze leerkrachten star-
ten in januari 2022 met licentie A. Het grootste deel van het team is 
al een aantal jaar geleden ingestapt en zit in de eindfase van de 

scholing. Die teamleden hebben nog één scholingsmoment nodig 
om licentie C te ontvangen. Dan wordt het vijfjarige scholingstraject 
afgesloten, op schoolniveau blijven we er natuurlijk aandacht aan 

besteden in het kader van borging en verdieping.  

Tenslotte nog een leuk nieuwtje. We hebben in allebei de schoolge-
bouwen nieuwe naamborden bij de groepen geplaatst, plafondbor-
den met een looproute en nieuwe borden met daarop onze vier pij-

lers en het logo van de school. Het ziet er mooi uit, passend bij het 
geheel. Zo wordt ons kindcentrum steeds meer één geheel. Leuk 
om even naar te kijken als je de volgende keer in de school bent.  
 

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 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


 

 

 

  

24 november - SPORCKTinfo (#6) 

3 december - Sinterklaas op school 

14 december - Studiedag 

24 december - Sluiting thema IPC 

 

 

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: 

7 december 2021 

14 december - studiedag,  

kinderen de hele dag vrij 

27 december t/m 7 januari -  

Kerstvakantie  

De Dronecup 

Bericht van Wilma 

Beste ouders/verzorgers, 

Via dit bericht wil ik u laten weten dat ik per 1 januari 
2022 ga stoppen met werken. De laatste jaren op  
De Sporckt heb ik met veel plezier in een hecht team  
samen mooi onderwijs mogen maken. 

Doordat mijn man Peter met pensioen gaat, ben ik gaan na-
denken over hoe ik de komende jaren wil gaan invullen. Ik merk dat ik li-
chamelijk aan het inleveren ben. Nu ik nog mobiel ben wil ik samen met 
mijn man gaan reizen, klussen, wandelen en vooral genieten van de kin-
deren en kleinkind(eren). 

Ik wil u hartelijk danken voor de fijne samenwerking en het in mij gestelde 
vertrouwen. Het gaat u allen goed en wie weet komen we elkaar nog eens 
tegen! Tot ziens. 

Juf Wilma 

Dit schooljaar gaan de leerlingen uit de groepen 5 en 6 meedoen met de 
drone-cup wedstrijd van Xpect Primair.  Als voorbereiding krijgt elke groep 
2 gastlessen.  Tijdens deze gastlessen worden de kinderen ondergedom-
peld in de wereld van drones, ze krijgen informatie over deze wedstrijd en 
natuurlijk wordt er ook gevlogen met echte drones.  

Na deze lessen gaan ze aan de slag met 
voorbereidingen voor de Xpect-Dronecup. 
Er worden obstakels ontworpen en ge-
maakt en natuurlijk wordt er ook geoe-
fend met het vliegen met de drones door 
of langs deze obstakels. Na de voorberei-
dingen wordt er gekeken welk groepje het 
snelste en beste vliegt. Dit wordt bepaald 
in de "Sporckt-finale".  

Dat groepje mag door naar de grote Xpect 
finale dag op 22 februari. Daar nemen ze 
het op tegen de andere scholen van Xpect 
Primair. Wij wensen alle leerlingen veel 
plezier en succes met de voorbereidingen.  

Parkeren rondom school 
Het parkeergedrag en de verkeersveiligheid baart ons zorgen, dit is gisteren 
door de MR besproken. We zien dat het parkeren en het rijgedrag van ou-
ders tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt. We gaan 3 acties uitzetten. 

• We vragen aan ouders van de school om overlast te melden via de Fixie 
app van de gemeente. Op die manier krijgen ze onze signalen binnen. 

• School gaat extra controleren/handhaven aanvragen bij de gemeente. 

• De MR schrijft een brief en nodigt de gemeente uit om in gesprek te 
gaan over de verkeerssituatie, specifiek over de Millingenstraat. 



 

Basisschool De Sporckt 
Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De ouderbijdrage 

Veel ouders hebben de vrijwillige 
ouderbijdrage van schooljaar 

2021-2022 al voldaan. 

U ook? 

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) 

 

Bericht van de Ouderraad 

Ben je ook graag betrokken bij de organisatie van klasoverstijgende activi-
teiten op school? Dan is een plek bij de Ouderraad (OR) misschien iets 
voor jou. Als lid van de OR bereid je samen met de leerkrachten activitei-
ten door het schooljaar heen. Denk b.v. aan Sinterklaas, Koningspelen, 
sportweek, etc.  
 
De leden van de OR zijn verdeeld over een aantal werkgroepen (per activi-
teit). Ongeveer 10 x per schooljaar wordt er door de OR vergaderd in de 
avond. Wij zijn op zoek naar 5 nieuwe leden, ter aanvulling en vervanging. 
Heb je interesse of wil je meer weten over de OR werkzaamheden, dan 
kun je contact opnemen met de voorzitter van de OR, Dina Furrer. Ze is te 
bereiken via de mail info@dinafoto.nl en telefonisch op 06- 21394767. 

Na de herfstvakantie zijn we in de groepen gestart met de eerste thema’s  
van IPC. In de groepen 1-2 is het thema ‘Tijd voor een feestje’, in de groepen 
3-4 ‘Speelgoed’ in de groepen 5-6 ‘Uitvindingen’ en in de groepen 7-8 
‘Kermis’. Om leerlingen nieuwsgierig te maken naar het nieuwe thema, 
wordt het altijd geopend met een ‘trigger.’ Dit kan van alles zijn, het doel is 
om leerlingen enthousiast te maken zodat ze er meer over willen leren.  
Hieronder een sfeerimpressie van de thema’s die geopend zijn. Deze zijn 
ook al gedeeld op de klassenboeken via de schoolapp. 

Opening thema’s IPC 

mailto:info@dinafoto.nl

