
Gelukkig nieuwjaar! 

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

 

Ik hoop dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad. Deze keer 

wat langer dan dat wij gewend zijn, vanwege de vervroegde school-
sluiting. Inmiddels zijn we weer ruim een week verder in het nieuwe 
jaar. Wat was het fijn om al die blije gezichten te zien op maandag 
10 januari bij binnenkomst. De leerlingen hebben er enorm veel zin 

in om weer te beginnen, ook wij hebben zin om weer te beginnen.  

We zijn blij dat we weer open mogen, dat is namelijk het beste voor 
leerlingen én teamleden. Fysiek onderwijs is de beste vorm van on-
derwijs en op die manier kunnen wij als school het beste bijdragen 

aan de ontwikkelingen van uw kind(eren).  

De scholen zijn open, maar er gelden nog steeds maatregelen. Hier-
bij willen wij nogmaals vragen aan ouders om een mondkapje te 
dragen op het schoolplein. We zien dat er veel ouders dicht bij el-

kaar staan en er voor kiezen om geen mondkapje te dragen. Vanuit 
ons het dringende advies om dit wel te doen, voor jezelf, voor ande-
ren en ook om het goede voorbeeld te geven voor onze leerlingen. 

Het aantal besmettingen stijgt nog steeds en dit zorgt voor veel af-
wezigheid onder leerlingen én teamleden. Op deze manier dragen 
we allemaal bij aan een veilige omgeving.  

In deze info vind je nog een extra oproep voor de webinar die wij als 

school verzorgen voor alle ouders. Deze webinar gaat over de digita-
le wereld van onze kinderen. Laten we er mooie onderwijsweken 
van maken en hopelijk blijft iedereen gezond. Veel leesplezier! 

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


 

 

 

  

19 januari - SPORCKTinfo (#9) 

23 februari - Studiedag 

 

 

 

 

 

 

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: 

25 januari  

 

23 februari   

De kinderen zijn de hele dag vrij, het 
team heeft een studiedag. 

Ruil jij ook een boek? 

 
 
 
 
Vanaf maandag 10 januari kunnen alle kin-
deren uit de groep 1 en 2 hun boeken ruilen 
in de ruilbibliotheek. Deze kast vind je bij de 
ingang van het “groene gebouw” en is ge-
maakt door de kinderen zelf.  
 
Leuk om eens een ander boek te lezen!  
Veel leesplezier! 
 
 

Op herhaling: uitnodiging Webinar 

Save the date: woensdagavond 26 januari 2022  
Webinar ‘De digitale wereld van onze kinderen’ 

 
Karin Blokland, moeder van Sep en lid van de OR bij ons op school, is ook 
Nationaal MediaCoach. In samenwerking met De Sporckt geeft ze 26 janua-
ri 2022 een webinar over mediaopvoeding, voor de ouders van alle leer-
lingen op De Sporckt. 
 
Kinderen groeien op in een wereld vol media.  Ze Appen, Snappen, TikTok-
ken, volgen vloggers op Youtube en spelen spelletjes. Superleuk allemaal, 
maar hoe houd je het leuk én veilig? Hoe blijven we in gesprek met onze 
kinderen over hun online leven? 
 
Wil je hier meer over weten? Kom dan naar de webinar! 

 
 

Datum? woensdag 26 januari 
Tijd? 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur 
Aanmelden? Klik op deze link.  
 
https://bit.ly/3yNOldP 
 
 
Let op:  
De webinar is online en niet fysiek op 
school. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMsgpACG-Qx1CsNYVaKut2LJUOURHRzFURlExVjI5VUlKMVpFSklGMjc4TS4u
https://bit.ly/3yNOldP


Opening nieuw thema IPC 

 Verkeerssituatie 

 
In de eerste week na de vakantie 
zijn er helaas enkele incidenten 

geweest. Dit zorgt voor een onveili-
ge verkeerssituaties aan de Millin-
genstraat en de Meerssenstraat. 

 
We maken ons ernstig zorgen over 

het rijgedrag van ouders en de 
veiligheid van onze leerlingen.  

 
Met name fietsers die tussen de 
auto’s door naar school moeten 
komen. Daarnaast zien we ook 

asociaal parkeer– en rijgedrag van 
ouders. Onbegrijpelijk, na vele 

waarschuwingen en boetes hou-
den ouders zich nog steeds niet 
aan de verkeersregels. Daarom 

hebben we besloten om extra con-
troles aan te vragen bij de gemeen-

te, er worden dan ook direct boe-
tes uitgeschreven zonder waar-

schuwing. Daarnaast is er contact 
met de politie om te kijken wat er 
aan de verkeersovertredingen ge-

daan kan worden.  
 

Omdat de gemeente verantwoor-
delijk is voor de verkeersveiligheid 
blijven we ouders vragen om dit bij 

de gemeente te melden. Dat kan 
via de Fixie app.  

 

Basisschool De Sporckt 
Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vorige week hebben we het tweede thema van IPC geopend in de 
school. Bij de opening van een IPC thema bedenken we altijd een leu-
ke startactiviteit. Deze ‘trigger’ zorgt ervoor dat kinderen geboeid ra-
ken en interesse krijgen in het thema. Daarna werken we een aantal 
weken aan nieuwe kennis en inzichten over de onderwerpen die in het 
thema aan bod komen. Hieronder de foto’s en per leerteam de naam 
van het thema. We zien enorm veel enthousiasme en betrokkenheid 
bij de leerlingen en teamleden. Gaaf! 


