Het jaar zit er bijna weer op
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
We kijken terug op een fantastische viering op school
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op 3 december. Ik hoop dat alle kinderen blij zijn met het cadeau,

Informatie Kerstviering………...3

een persoonlijke drinkfles, met dank aan de ouderraad (OR).
Want wat een bijzonder jaar is het geweest. Nog twee weken en dan
kunnen we allemaal genieten van een welverdiende kerstvakantie.
We zijn blij dat de scholen open blijven, ondanks alle maatregelen,
tot nu toe is het ook nog werkbaar. Voor de kinderen is elkaar blijven
ontmoeten en fysiek onderwijs van cruciaal belang. Daarom accepteren wij deze maatregelen, omdat we daarmee veilig open kunnen
blijven. De afgelopen weken hebben we te maken gehad met meer-

Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving
Educatief partnerschap
Actief & doelgericht leren

dere besmettingen op school. Zowel bij leerlingen als bij personeelsleden. Hierover worden de desbetreffende groepen dan ook
steeds door mij z.s.m. over geïnformeerd. De ervaring leert dat de
piek ook snel weer gaat liggen. Heel veel dank voor de flexibiliteit
van alle teamleden, die extra komen werken, werkdagen ruilen of
groepen willen overnemen. Dit doen wij zodat er voor onze leerlingen zoveel mogelijk door kan gaan Daar wil ik, ook hier in deze
nieuwsbrief, mijn dank voor uitspreken, grote complimenten!

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.

In deze nieuwsbrief vind je ook informatie over de kerstviering, dat is
nog niet helemaal duidelijk vanwege de mogelijke maatregelen die
er nog wel of niet gaan volgen. Wordt vervolgd.
Veel leesplezier met deze Sporcktinfo!

Met vriendelijke groet,

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (BSSporckt) om
op de hoogte te blijven van alle informatie, nieuwtjes en foto’s.
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Kies in de wijk
De basisscholen de Sporckt, Meander, de Boemerang en Bibit gaan in samenwerking met Instituut Maatschappelijk werk Tilburg (IMW) de KIES training aanbieden. Dit is een training voor Kinderen in een Echtscheidingssituatie (KIES). Deze zal gegeven worden door KIES coaches van het IMW en
zal op één van de bovengenoemde basisscholen plaatsvinden tijdens
schooltijd.
WAT IS KIES?
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen in echtscheidingssituaties.
Aan de hand van een verhaal en creatieve werkvormen leren kinderen de
scheiding van hun ouders beter te begrijpen en een plaats te geven.
22 december - SPORCKTinfo (#8)

Bij KIES ontdekken kinderen wat er goed gaat en wat hen kan helpen om
zich beter te voelen als iets niet zo fijn is. Kinderen mogen bij KIES vertellen
en/of luisteren. Er wordt gewerkt met groepswerkvormen zoals spel en creatieve middelen.
Als ouders uit elkaar zijn kan het fijn zijn voor een kind om ervaringen te
delen, omdat:
• je misschien nog niet goed weet waarom je ouders gescheiden zijn,
• je misschien nog steeds verdrietig bent of juist boos,
• het fijn is te horen wat jou kan helpen bij dingen die lastig zijn,
je al best gewend bent aan de scheiding en tips hebt voor andere kinderen
bij wie de scheiding nog niet zo lang geleden is.
Kinderen komen acht keer 75 minuten bij elkaar met de groep onder begeleiding van twee gecertificeerde KIES-coaches.
Een KIES-groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. Voorafgaand aan de training vinden er individuele kennismakingsgesprekken plaats tussen de KIES
-coaches, ouders en kinderen.

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:

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de intern begeleider van de eigen
school. Op basis van de aanmeldingen wordt een groep samengesteld die
van start gaat. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd en jaargroep. Aanmelden is geen garantie op deelname.
Meedoen?
Mail uiterlijk 10 december de naam van uw kind naar de intern begeleider
(nicole.damen@xpectprimair.nl) als u uw kind wilt aanmelden.
Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u ook via dit mailadres contact
opnemen.

De eerstvolgende vergadering
van de OR en de MR is:

25 januari 2022

Vakantietoernooi zaalvoetbal afgelast
Helaas is er na uitvoerig overleg met o.a schoolbesturen en Gemeente Tilburg besloten om het Vakantietoernooi Zaalvoetbal af te gelasten. Het toernooi is van te grote
omvang (ruim 1.460 deelnemers) om het in deze onzekere periode op een veilige
manier te kunnen laten plaatsvinden.

14 december - Studiedag,
kinderen de hele dag vrij
27 december t/m 7 januari -

Met sportieve groet, Team Vakantietoernooien – Sportbedrijf Gemeente Tilburg

Kerstvakantie

Emoties en Positief opvoeden tijdens de Coronacrisis
Omgaan met emoties en positief opvoeden tijdens de coronacrisis – advies vanuit Triple P
Nu we opnieuw een winter ingaan met COVID-19, kan het zijn dat kinderen en tieners zich onveilig of gestrest voelen, of zich zorgen maken. Ouders kunnen hen helpen omgaan met die gevoelens. Met onze
nieuwste campagne over het ‘Omgaan met emoties’ willen we ouders helpen om dit onderwerp beter te
begrijpen. Lees de nieuwste artikelen over 'Kinderen leren omgaan met de stress van onzekerheid' en 'Met
je kind praten over zijn zorgen' op de website van Positief Opvoeden.
Opnieuw is thuiswerken met kinderen actueel en zitten er gezinnen in quarantaine. De afgelopen 1,5 jaar
zijn er vanuit Triple P verschillende materialen ontwikkeld voor ouders over Positief Opvoeden tijdens de
coronacrisis. Denk aan een folder over ‘werk en gezin combineren tijdens de coronacrisis’ en een online
magazine.

Warandeloop 2021
Wat waren wij trots zondag 28 november om ruim 100 leerlingen van De Sporckt
in het nieuwe donkergroene schoolshirt aan de start te zien bij de Warandeloop!
Helaas in aangepaste vorm, met iets minder toeschouwers langs de zijlijn, maar
wél met blije gezichten, mee rennende ouders én een aantal podium plekken!
Lukas uit groep 5 kwam als 2e over de lijn en pakte zilver, Ruben uit groep 7 pakte
de bronzen plak en Eddie uit groep 7 ging er met goud vandoor.
Meneer Jeroen, Meneer Jos, Juf Femke en Juf Evelien, bedankt voor jullie aanmoedigingen vanaf de zijlijn! Hopelijk zien we iedereen volgend jaar weer aan de start.
Groetjes Juf Daphne

Informatie Kerstviering
Op donderdagavond 23 december aanstaande vindt de jaarlijkse kerstviering plaats op onze school. Vanwege de coronamaatregelen zal deze viering er iets anders uitzien dan u van ons gewend bent, er komt dan ook wederom geen
lampionnenoptocht. We hebben gekozen om deze traditie door te laten gaan omdat het belangrijk is om met elkaar
dit bijzondere jaar af te sluiten, daarnaast is het vorig jaar ook al niet doorgegaan vanwege de schoolsluiting.
Overdag gaan de leerlingen op de normale tijd naar school (08.30 uur tot 14.35 uur)
Op donderdagavond 23 december worden de leerlingen van 18.00 uur tot 19.00 uur op school verwacht voor het kerstdiner, waarbij ze in hun eigen klas zullen eten. De poorten gaan om 17.45 uur open. De leerlingen lopen dan zelf naar
hun klas toe. De leerlingen van de groepen 1/2 worden door verschillende leerkrachten ontvangen en naar de klas gebracht. Wij vragen u vriendelijk om met één ouder per kind naar school te komen. Om 18.00 uur start het kerstdiner.
In welke vorm het kerstdiner precies zal plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover informeren wij u
uiterlijk woensdag 15 december. Wel is duidelijk dat de OR deze avond voor het drinken en iets lekkers zorgt voor de
leerlingen. De leerlingen mogen uiteraard in hun feestelijke kerstoutfit naar school komen.
Om 19.00 uur worden alle leerlingen door de leerkracht naar buiten gebracht. Ook hierbij vragen wij u vriendelijk om
met één ouder per kind naar school te komen en de 1,5 meter afstand te bewaren.
We zijn blij dat we de kerstviering, ondanks alles, toch nog door kunnen laten gaan.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Met vriendelijke groet,
De kerstcommissie.

