
Van Jos 

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

De afgelopen dagen is er ontzettend hard gewerkt op ons groene 

schoolplein. Vanaf komende vrijdag 14 oktober mogen alle leer-
lingen voor het eerst gebruik maken van dit prachtige speeltoestel 
en het nieuwe duikelrek. Beide toestellen passen goed bij de stijl 
van ons groene schoolplein. De leerlingen mogen nog een nieuwe 

naam kiezen voor het speeltoestel, de mogelijke namen worden 
per groep verzameld. Vervolgens kiezen we met alle leerlingen 
een nieuwe naam voor het toestel en gaan we het later nog offici-
eel openen. Het duikelrek is met de opbrengst van de HapStap (ter 

ere van ons 30 jarig jubileum) aangeschaft. Bedankt voor uw bij-
drage, een prachtig cadeau voor onze leerlingen.  

In deze Sporcktinfo vind je twee foto’s van onze OR en MR. Allebei 
zijn ze ontzettend belangrijk en onmisbaar om alles op school in 

goede banen te leiden. Een belangrijk onderdeel van de driehoek 
ouders-leerling-school. Op de volgende pagina’s stellen de leden 
van beide raden zich aan u voor.  

Tenslotte graag uw aandacht voor de jaarlijkse vrijwillige ouderbij-

drage. Om alle activiteiten die we organiseren op school te kun-
nen bekostigen vragen we per kind een ouderbijdrage. Vanaf dit 
schooljaar is het mogelijk om het bedrag via een digitale link met 
iDeal over te maken. Mocht u eventueel in delen willen betalen of 

een extra bijdrage willen doen (voor gezinnen van onze school die 
het financieel wat minder breed hebben) dan is dat mogelijk. 
Neem daarvoor even contact op met mij of met Irma of Freddy 
van de administratie.  

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 en 

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


 

 

 

  

12 oktober - Thema-avond VO 

13 oktober - Studiedag 

9 november - Sporcktinfo #5 

 

 

  

 

SMW is de afkorting voor 

School Maatschappelijk Werk 

(SMW)afspraak maken via: 

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl 

 

 

 

 

De  eerstvolgende verga-

dering  

OR op 15 november 2022 

MR op 1 november 2022  

13 oktober - Studiedag, 

 alle kinderen zijn de hele dag vrij.  

 

 Eerste ronde driehoeksgesprekken 

 

De eerste ronde van de driehoeksgesprekken staat gepland van maandag 7 
november t/m 11 november. Het driehoeksgesprek is altijd met ouders, kind en 
leerkracht. Dit eerste gesprek is vooral gericht op de sociaal-emotionele ont-
wikkeling en de start in de nieuwe groep.  
 
Inschrijven voor de gesprekken gebeurt via de schoolapp onder de knop 
schoolgesprek. Ouders met meer dan één kind op school krijgen voorrang met 
inschrijven. Voor deze gezinnen is er een voorinschrijving die start op maandag 
17 oktober. Eén dag later op 18 oktober, wordt het inschrijven voor alle overige 
ouders geopend. U heeft dan t/m 21 oktober de tijd om in te schrijven voor een 
gesprek. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met datum en tijd. 
Noteer dit a.u.b. in uw eigen agenda. Wanneer u niet zelf voor een gesprek in-
schrijft, plant de leerkracht dit voor u in. Ook dan ontvangt u een bevestigings-
mail. Let op: deze e-mails kunnen in de ongewenste e-mail of spam terecht 
komen. U kunt altijd in de schoolapp onder de tegel schoolgesprek uw afspra-
ken terugvinden. Op deze manier willen we nog gebruiksvriendelijker voor on-
ze ouders zijn en u de mogelijkheid geven om zelf voor een gesprek in te schrij-
ven op de dag en het tijdstip dat bij u past. 
 
Groeten namens het schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap,  
 
Judith, Joyce, Bjorn, Yannick en Marloes 

Ouderraad (OR) 

De ouderraad (OR) organiseert ieder jaar voor alle leerlingen diverse activiteiten, 
denk daarbij aan de jaarlijkse vieringen, de schoolreis en sporttoernooien. Deze ac-
tiviteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad be-
staat uit een wisselend aantal leden, hieronder een foto van de leden.  De OR is te 

bereiken via OR.Sporckt@ouder.xpectprimair.nl  
(van onder naar boven, van links naar rechts): 

Debbie, Joyce en Maggie 
Erik, Armanda, Charlotte, Esther, Widiane en Karin B. 
Trudy, Claudia, Patricia, Karin D. en Danielle (die staat niet op de foto). 
Trudy neemt als leerkracht namens school zitting in de OR. 



Hierbij willen we de MR voor het huidige schooljaar 2022-2023 aan u voorstellen. De 
MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden. Hieronder ziet u de leden op de 
foto. Van links naar rechts: Kristel Schoenmakers, Esther Atteveld, Geert Brand, Ste-
ven van Rossum, Erika Verhoeven, Lucienne Fuite, Karlijn van Doorn en Hendrien 
Staps.. 
 
Geregeld zullen wij in de Sporcktinfo een update geven van besproken onderwer-
pen tijdens de vergaderingen. Heeft u vragen of opmerkingen, spreek gerust een 
van ons aan of stuur een bericht naar mrsporckt@gmail.com. 

 

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  

Medezeggenschapsraad (MR) 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage op onze school is, met goedkeuring van de MR, ook voor 
dit jaar weer vastgesteld op  € 45,00 per kind, per jaar. Van dat bedrag wordt € 17,50 
gebruikt voor de begroting van de ouderraad. Die organiseren van dit bedrag diverse 
activiteiten zoals Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, Kievitrun, Sportdag, Konings-
spelen en de diverse sporttoernooien. De andere € 27,50 gaat in een spaarpot. Daar-
uit betalen we het tweejaarlijkse schoolreisje, sparen we voor het lustrum en het 
schoolkamp van de groepen 8. Ouders sparen op deze manier ieder jaar voor het 
kamp, zodat we na acht jaar een budget per kind hebben waarmee we op kamp 
kunnen gaan. Op die manier vragen wij geen extra vergoeding in het laatste jaar in 
groep 8 voor het kamp. De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd; 
 
OR € 17,50 
Schoolreis € 12,50 
Kamp € 10,00  
Lustrum € 5,00  
 
Via de onderstaande links kunt u voor het eerst de ouderbijdrage digitaal via iDeal 
overmaken! Stukken handiger en dus zo gedaan. Kies de juiste link die voor u van 
toepassing is. Volgende week ontvangt u ook nog een los bericht over deze bijdrage. 
 
Ouderbijdrage van € 45,- voor één kind   Klik hier voor de iDeal link. 
Ouderbijdrage van € 90,- voor twee kinderen Klik hier voor de iDeal link. 
Ouderbijdrage van € 135,- voor drie kinderen Klik hier voor de iDeal link. 
 

mailto:mrsporckt@gmail.com
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=YbuWF5oET0ubnD1qQ7BOkw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xwPDi0leTOisSHPqlHr4DQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=4QjJBFakSdeaXceW-8JiaA

