
Van Jos 

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

In deze Sporcktinfo delen we de belangrijkste informatie voor een 

goede start van het schooljaar. Afgelopen maandag zijn wij met 
ons team begonnen met de voorbereidingen. We hebben er zin in! 
We hopen dat we er een goed en rustig schooljaar van kunnen 
maken, met zo min mogelijk onderbrekingen.  

Dit schooljaar starten we met 9 nieuwe teamleden op school. Deze 
nieuwe collega’s hebben zich al voorgesteld in de Sporcktinfo van 
vóór de zomervakantie. Alleen Ronald, de vervanger van Inge die 
met zwangerschapsverlof gaat, zal zich later nog voorstellen.  

In de eerste week van oktober starten ze met het plaatsen van het 
nieuwe speeltoestel. Samen met een aantal leerlingen hebben we 
besproken wat we belangrijk vinden, een aantal leerlingen uit 
groep 8 hebben samen met mij een plan van eisen (PvE) geschre-

ven. Uiteindelijk hebben we een heel mooi toestel gevonden. Het 
speeltoestel past bij de uitstraling van ons groene schoolplein en 
de gestelde eisen door de leerlingen.  

Afgelopen schooljaar zijn we overgestapt op de schoolapp, er zijn 

wat verbeteringen doorgevoerd m.b.t de snelheid van de app. De 
schoolapp is hét informatiekanaal vanuit school. Op de volgende 
pagina vind je er meer informatie over. Wilt u meer weten over de 
schoolapp of wilt u weten hoe u deze kunt installeren op uw tele-

foon? Kijk dan even op onze website, daar is een handig stappen-
plan te vinden.  

Wij wensen iedereen een fijne afsluiting van de vakantie en tot 
maandag!  

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 ont-
vangt 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


 

 

 

  

5 september - Eerste schooldag 

14 september - Sporcktinfo #2 

19 september - Inloopavond 

  

 

 

SMW is de afkorting voor 

School Maatschappelijk Werk 

(SMW)afspraak maken via: 

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl 

 

 

 

 

 

 

De  eerstvolgende verga-

dering  

van de OR en MR  is: 

27 september 2022 

5 oktober - Xpect Event, 

 de kinderen zijn de hele dag vrij.  

 

 Halen en brengen: hoe zat het ook alweer? 

 

Sinds afgelopen schooljaar hebben we nieuwe regels en afspraken met 
m.b.t het halen en brengen van uw kind(eren).  
• Met uitzondering van de 4-jarigen en overige leerlingen die nieuw star-

ten op school, is er in de ochtend geen inloop meer voor ouders. De 
inloop voor nieuwe leerlingen is voor één week. 

• Iedere dag na schooltijd is er tijd om even de school in te lopen. U kunt 
dan samen met uw kind een kijkje nemen in de klas/school. Zeker leuk 
in het begin van het nieuwe schooljaar! Van maandag t/m donderdag 
kan dit van 14.35 - 14.45 uur en op vrijdag van 12.00 - 12.10 uur.  

 
De jaarlijkse inloopavond staat gepland op 19 september, daarover ont-
vangt u later van de leerkracht van uw kind meer informatie.  

 Gymroosters 

Daphne en Evelien verzorgen de gymlessen bij ons op school. De gymles-
sen zijn lessen van 60 minuten, daarnaast hebben alle groepen nog een 
beweegmoment van 30 minuten.  

De gym– en beweeglessen van Inge worden gegeven door Ronald. Ronald 
vult het zwangerschapsverlof van Inge in. Inge zal rond eind januari 2023 
weer terug van verlof zijn. Er is dit schooljaar een wijziging voor de groepen 
1 en 2. De beweeglessen van de groepen 1 en 2 zijn omgezet naar een extra 
gymles. Hieronder de gymroosters voor dit schooljaar.  

Heeft u nog een jonger kind thuis dat in schooljaar 2023-2024 De Sporckt 
gaat bezoeken? Dan is het fijn als u dat vast doorgeeft of al een aanmeld-
formulier ophaalt bij Irma of Freddy van de administratie. 

 Aanmelden van broertjes en/of zusjes  



Huidige corona maatregelen 

 

Basisschool De Sporckt 
Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Omdat er vanaf 25 februari 2022 geen specifieke maatregelen voor het 
onderwijs meer gelden, wordt er vanaf die datum niet meer met een 
protocol gewerkt.  Leerlingen en medewerkers die klachten hebben, 
doen een zelftest. Deze zelftesten zijn verkrijgbaar via onze school. Neem 
daarvoor contact op met Irma of Freddy. Ze zijn bereikbaar via het alge-
mene e-mail adres: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl  
 
Mochten de maatregelen (waarschijnlijk in het najaar) veranderen, dan 
informeren we alle ouders daar zo spoedig mogelijk over.  

Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023 

Vakanties schooljaar 2022-2023 

Start schooljaar 2022-2023 5 september 

Herfstvakantie   24 t/m 28 oktober 

Kerstvakantie   26 december t/m 6 januari 

Voorjaarsvakantie  20 t/m 24 februari 

Meivakantie   24 april t/m 5 mei 

Hemelvaartweekend  18 t/m 19 mei 

Zomervakantie   17 juli t/m 25 augustus 

Studiedagen schooljaar 2022-2023 

Studiedag  5 oktober Xpect Primair 

Studiedag  13 oktober IPC en Pedagogisch Klimaat 

Studiedag  5 december IPC 

Studiemiddag  18 januari Kanjertraining 

Studiedag  13 februari Handelingsgericht werken (HGW) en IPC 

Studiemiddag  17 mei  IPC 

Studiedag  16 juni  HGW 

De studiedagen en schoolvakanties zijn toegevoegd aan de kalender in de school-
app. Als je je geabonneerd hebt op de kalender via de schoolapp, dan worden deze 

dagen automatisch gesynchroniseerd op uw telefoon. 

Account voor de schoolapp 

Sinds vorig schooljaar werken we met de schoolapp. Via deze app informe-
ren wij namens school met alle ouders. Ook de leerkrachten delen infor-
matie en plaatsen foto’s in deze schoolapp. Dit is ons informatiekanaal en 
het is belangrijk dat je deze informatie kunt ontvangen. Download de laat-
ste versie op je telefoon via de Google of Appstore. 
 
Alle leerlingen zijn inmiddels weer toegevoegd aan de juiste groepen, de 
berichten en foto’s uit het klasboek van afgelopen jaar zijn gearchiveerd. 
Alle ouders van nieuwe leerlingen (en inactieve gebruikers) hebben een e-
mail ontvangen (vanuit schoolapp) om een account aan te maken.  

Alle belangrijke data en 
activiteiten zijn ingevoerd 

in de schoolapp.  

Deze zijn te vinden in de 
schoolapp onder de tegel: 

‘Onze Kalender’.  

Deze activiteiten kun je 
met één klik op de knop in 

je privéagenda van jouw 
telefoon zetten. Klik dan 

rechtsboven op het icoon: 

 

 

Klik onderaan de pagina 
op de knop:  

Abonneer op agenda  

Dan zet de schoolapp alles 
automatisch in de agenda 

van jouw telefoon.  


