
Van Jos 

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

We zijn heerlijk en ontspannen gestart aan dit nieuwe schooljaar. 

Wat fijn om alle leerlingen weer te zien na de zomervakantie. De 
komende periode staat in het teken van het opstarten van de 
groep. In sommige groepen is er een nieuwe samenstelling, daar 
wordt extra aandacht besteed aan groepsvorming en elkaar leren 

kennen. De eerste schoolweken zijn namelijk erg belangrijk, daar 
wordt de basis gelegd voor een goed  schooljaar. Daarom organi-
seren we in deze eerste weken heel bewust een aantal activiteiten 
vanuit onze visie en de Kanjertraining.   

Aanstaande maandag houden we de jaarlijkse inloopavond, deze 
is van 18 tot 19 uur. Uw kind zal u een rondleiding geven in de nieu-
we klas en er van alles over vertellen. Na deze inloopavond ont-
vangt u vanuit school nog algemene informatie met daarin onze 

speerpunten voor dit schooljaar. Tijdens deze inloopavond leert u 
de school, de leerkracht(en) van uw kind(eren) en de overige ou-
ders van de groep kennen.  

In deze info vindt u informatie over het aanschaffen van de school-

shirts en meer informatie over het inschrijven voor de warande-
loop die in november wordt gehouden. Vorig jaar hadden we veel 
inschrijvingen voor dit leuke hardloopevenement. Zeker de moeite 
waard om thuis met uw kind(eren) te bespreken.  

Alle communicatie vanuit school verloopt via de schoolapp, het is 
belangrijk dat u deze installeert en actief gebruikt. Zo mist u geen 
belangrijke informatie vanuit onze school.  

Tot aanstaande maandavond bij de inloopavond! 

Met vriendelijke groet, 
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De Sporcktinfo is onze  
vaste nieuwsbrief voor 

alle ouders van de school. 
Deze nieuwsbrief ver-

schijnt om de twee we-
ken en ontvangt u via de 
e-mail of de schoolapp.  

 

 
Jaargang 2022-2023 

Nummer 2 
 
 
 

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 september - Inloopavond van 

18:00 tot 19:00 uur. 

28 september - Sporcktinfo #3 

  

 

 

SMW is de afkorting voor 

School Maatschappelijk Werk 

(SMW)afspraak maken via: 

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl 

 

 

 

 

 

 

De  eerstvolgende vergadering  

van de MR  is: 

27 september 2022 

5 oktober - Xpect Event, 

 de kinderen zijn de hele dag vrij.  

 

Oude Sporckt shirts 

 Warandeloop 

We hebben nog een aantal oude Sporckt shirts, (oranje met het oude 
logo) op school liggen. Mocht u of uw kind het leuk vinden om zo’n shirt 
nog als herinnering op te komen halen dan is dat mogelijk.  
 
Op de inloopavond a.s. maandag is er naast de mogelijkheid om een 
nieuw shirt aan te schaffen, ook de mogelijkheid om gratis een oud shirt 
mee te nemen.  

Op zondag  27  November 2022 is de Kinderstad BSO Sport scholieren-
loop @ Stadsbos013 (Warandelaan 2, Tilburg).  

Alle kinderen van De Sporckt kunnen zich gratis inschrijven en meedoen 
aan deze gezellige jaarlijkse hardloop wedstrijd. Hierbij gaan de kinderen 
samen rennen met heel veel scholen uit Tilburg e.o. 

Wat kunnen jullie verwachten?  

Gezinsloop groep 1/2  : kinderen rennen een ronde van 560 meter en dit 
mág samen met de ouders 
Scholierenloop groep 3 en 4 : kinderen rennen zelfstandig 1 ronde van 
560 meter over het parcours 
Scholierenloop groep 5 t/m 8 : kinderen rennen zelfstandig 1120 meter 
over het parcours 

Als jij mee wil doen kan je je gratis opgeven vóór vrijdag 28 oktober bij 
Juf Daphne via het online inschrijfformulier in de schoolapp. Vorig jaar 
was er een hele grote opkomst en hebben we veel loopplezier gehad. Er 
zijn zelfs meerdere leerlingen van onze school in de top 3 van diverse 
leeftijdsgroepen geëindigd.   

Vergeet je Sporckt-shirt niet mee te 
nemen en aan te doen bij de loop! 

Groetjes Juf Daphne 



Vorig jaar hebben alle leerlingen in het kader van ons 30 jarig bestaan 
het nieuwe schoolshirt van de Sporckt ontvangen. Voor het inruilen of 
aanschaffen van de Sporckt shirts hebben we het volgende bedacht: 
 

• Wanneer uw kind uit het shirt groeit, of het is aan vervanging toe, heeft 
u steeds de optie om een nieuw shirt of een tweedehands shirt aan te 
schaffen.  

• Een nieuw shirt kost € 10. Bij inlevering van het oude shirt, mits 
deze nog gedragen kan worden, ontvangt u € 5 retour. Dit is ter 
beoordeling van de OR en school. 

• Tweedehands shirts, die nog prima gedragen kunnen worden, 
kunt u aanschaffen voor € 5. Op deze manier kan er dus ook kos-
teloos een nieuw shirt aangeschaft worden.  

• Als u het shirts kwijtraakt of het gaat kapot, verwachten wij dat u 
een nieuw shirt aanschaft voor activiteiten vanuit school.  

• Dit ruilen/kopen kan jaarlijks in het begin van ieder schooljaar, 
tijdens de inloopavond, mocht er tussentijds een nieuw shirt no-
dig zijn dan kan dat aangevraagd worden via de administratie 
van de school.  

• De ouderraad (OR) zorgt samen met de school voor het voorraadbeheer 
en de jaarlijkse uitgifte en inname van de shirts. De school is en blijft ver-
antwoordelijk voor het beheer.  

• Nieuwe leerlingen die vanaf schooljaar 2022-2023 instromen schaffen 
het shirt aan voor de prijs van € 10,-  

• Kinderen die in groep 8 de school verlaten mogen het shirt houden of 
inleveren, zodat we het nog kunnen gebruiken op school.   

• Het shirt is eigendom van de leerling en blijft ook thuis. Ouders zorgen 
voor het beheer en het goed verzorgen/wassen van het shirt. De instruc-
ties voor het wassen zijn: binnenstebuiten wassen, maximaal 40 graden 
en niet in de droger stoppen.   

• Bij de volgende activiteiten, worden de leerlingen verwacht met het shirt 
van de school. Dit delen wij ook voor iedere activiteiten met ouders: 

  
Schoolreisjes en excursies 
Sportdag en andere sportactiviteiten 
Avondvierdaagse 
Koningsspelen & Kievitrun 
Bijzondere activiteiten (bijv. zoals in een lustrum) 

 
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vra-
gen over het bovenstaande neemt u dan contact op met ons via de school-
app of het algemene e-mail adres. 
 

Tijdens de inloopavond van aanstaande 
maandag, is er in de aula van het rode  
gebouw, de mogelijkheid om nieuwe 
shirts aan te schaffen van 18 tot 19 uur. 

 
 

 Aanschaffen Sporckt shirts 

 

Basisschool De Sporckt 
Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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.  


