
De huidige situatie op school 

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

andere betrokkenen, 

Komende zondag wordt de Warandeloop weer ge-
organiseerd. Wat fantastisch om te zien dat er meer dan 100 kin-
deren van onze school zich hebben aangemeld om mee lopen! In 

totaal doen er ongeveer 900 kinderen mee, dus De Sporckt is goed 
vertegenwoordigd! Vanwege de coronamaatregelen mag er één 
ouder per kind aanwezig zijn. De gymdocenten die werken op de 
basisscholen in Tilburg staan zondag ook rondom het parcours, on-

ze Evelien is er ook bij .  

Op het moment dat ik deze Sporcktinfo aan het schrijven ben, heb-
ben wij gelukkig geen groepen meer in quarantaine . Afgelopen 
week zagen we op school een enorme piek in het aantal besmettin-

gen onder leerlingen. Daarnaast zien we ook dat de bezetting van 
het personeel onder druk komt te staan. Dit komt o.a. vanwege de 
verscherping van maatregelen omtrent quarantaine. Net als ieder-
een moeten ook mijn personeelsleden weer in quarantaine als er 

sprake is van een positief geteste huisgenoot of gezinslid. Dit zorgt 
voor nog meer druk op de bezetting.  

Tot nu toe hebben we het kunnen oplossen. Hopelijk blijft dat ons 
lukken, zodat we voor de kinderen zolang mogelijk fysiek onderwijs 

kunnen blijven geven. Helaas is dit niet altijd mogelijk als er wordt 
besloten, op advies van de GGD, om een groep in quarantaine te 
plaatsen. We rekenen dan ook op uw begrip en flexibiliteit. We zul-

len het de komende periode echt samen moeten gaan doen met 
begrip en respect voor ieders situatie. Het zijn onzekere tijden, ge-
lukkig komen we er samen wel uit.  
 

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


 

 

 

  

3 december - Sinterklaas op school 

8 december - SPORCKTinfo (#7) 

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  

Warandeloop 

Sinterklaas 

Aanstaande donderdag (25-11) mogen alle kinderen van de school hun 
schoen zetten. Wij vragen aan ouders om donderdag een extra schoen 
mee te geven (of een gymschoen), die je kind op school kan zetten.  

Met de huidige maatregelen kan de Sinterklaas viering doorgaan. Er ko-
men nog aanvullende maatregelen voor het basisonderwijs, het is nog niet 
duidelijk per wanneer die ingaan.  

U heeft al kunnen lezen dat we het aantal ouders in de school tot een mi-
nimum willen beperken, dit zal ook zo zijn bij de Sinterklaasviering van 3 
december op school. Wij rekenen op uw begrip.  

We hopen dat het feest door kan gaan. We willen er graag voor de kin-
deren een mooie en onvergetelijke dag van maken.  

Mocht er voor 3 december nog meer nieuws zijn, dan hoort u dat van ons.  

Fantastisch om te zien dat er meer dan 100 kinderen zich hebben opgege-
ven voor de warandeloop! De organisatie heeft besloten dat er één ouder 
per kind aanwezig mag zijn, dit i.v.m. de coronamaatregelen.  

Vanuit school krijgen de kinderen een startnummer, deze worden uitgege-
ven door Evelien op school. Het is de bedoeling dat de kinderen in het 
Sporckt T-shirt gaan rennen. Dan zijn ze ook meteen herkenbaar. Zorg dat je 
dit shirt dus aantrekt als je zondag met je kind naar de Warande vertrekt.  

Mocht u uw kind hebben opgegeven voor de Warandeloop, dan ontvangt u  
van Irma nog een e-mail met daarin alle praktische informatie.   

Wij wensen iedereen een hele leuke en sportieve dag toe!  

Meer informatie kun je vinden op www.warandeloop.nl.  

Corona maatregelen 

Vorige week dinsdag hebben alle ouders een update ontvangen over de 
coronamaatregelen die gelden op school. Deze brief is via de schoolapp en 
de e-mail verstuurd. Het belangrijkste advies is om de basisregels goed op 
te volgen. De belangrijkste regel is om thuis te blijven bij corona-klachten.  

Vragen? Lees de huidige coronaregels door, deze zijn te vinden in de 
schoolapp onder de tegel ‘nieuws’ en ‘informatie school’. Tenslotte is het 
handig om de nieuwe beslisboom te gebruiken. Op 22 november is er een 
nieuwe versie uitgebracht. Kijk daarvoor op:  

www.boink.info/beslisboom  

http://www.warandeloop.nl
http://www.boink.info/beslisboom

