
Van Jos 

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

Komende zondag wordt de jaarlijkse Warandeloop georga-
niseerd. Wat fantastisch om te zien dat 121 leerlingen van onze school 
zich hebben aangemeld om mee te lopen! In totaal doen er ongeveer 
1200 kinderen mee in Tilburg, dus De Sporckt is zeer goed vertegen-
woordigd! Gelukkig zijn er dit jaar geen aanvullende coronamaatrege-
len meer, iedereen kan dus komen aanmoedigen. Een aantal leer-
krachten van ons team en ik zijn er zondag ook bij om onze leerlingen 
aan te moedigen. Wie weet tot zondag! 

Vorige en deze week zagen we op school een flinke piek in het aantal 
ziekmeldingen, zowel onder leerkrachten als onder leerlingen. In het 
bijzonder in de groepen 1 en 2 waar veel kinderen last lijken te hebben 
van buikgriep. Om ervoor te zorgen dat er niet teveel leerlingen en 
leerkrachten worden besmet, hebben we aanvullende maatregelen 
genomen voor het groene gebouw. Hierover hebben we maandag aan 
alle ouders van de groepen 1 en 2 een brief gestuurd met daarin de 
aanvullende maatregelen die we als school hebben genomen.   

Tot nu toe hebben we alle vervangingen met extra inzet van teamle-
den kunnen oplossen. Hopelijk blijft dat ons lukken, zodat we voor de 
kinderen zolang mogelijk fysiek onderwijs kunnen blijven geven.  

Het blijft belangrijk om de basisregels op te volgen. Dit betekent o.a. 
dat uw kind met klachten thuis blijft en het advies is om een zelftest af 
te nemen. We rekenen dan ook op uw begrip en flexibiliteit als we 
helaas moeten besluiten om kinderen met klachten op te laten halen. 
We zullen het de komende periode echt samen moeten gaan doen 
met begrip voor ieders situatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dit 
samen gaat lukken.  

 
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


 

 

 

  

2 december - Sinterklaasviering 

5 december - Studiedag 

7 december - Sporcktinfo #7 

 

 

  

 

SMW is de afkorting voor 

School Maatschappelijk Werk 

(SMW)afspraak maken via: 

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl 

 

 

 

 

De  eerstvolgende verga-

dering  

OR op 13 december 2022 

MR op 29 november 2022  

5 december - Studiedag IPC 

 Alle kinderen zijn de hele dag vrij.  

 

 

EHBO-ouder gevraagd 

Middels deze weg wil ik graag gebruik maken om een EHBO-ouder-
pool oproep te plaatsen. Opa’s / oma’s die verbonden zijn aan De 
Sporckt zijn uiteraard ook van harte welkom. 

Om de sportdag, carnaval, Koningsdag etc. allemaal weer op een veilige, 
verantwoorde manier door te laten gaan is bij dit soort activiteiten extra 
hulp altijd erg welkom. 

Inmiddels alweer enkele jaren geleden, hebben we hiervoor een kleine 
EHBO-ouder-pool opgestart, die tijdens dit soort evenementen ge-
vraagd wordt de EHBO mee te willen verzorgen. Doordat 8e groepers 
de school verlaten, mensen verhuizen of andere redenen is er altijd wel 
wat verloop. Vandaar dat we nu aan het werven gaan voor de komende 
schooljaren.  

We zijn op zoek naar enthousiaste ouder(s) / verzorger(s) en lijkt het je 
leuk om tijdens dit soort activiteiten een EHBO-steentje bij te dragen? 
Heb je een geldig, erkend EHBO-diploma, ben je BHV-er? Of verzorgen-
de IG / verpleegkundige? 

Dan nodigen we je van harte uit om ons hierover te berichten (stuur 
hiervoor een e-mailbericht naar Yvonne Smits – Tuerlings). 

Te bereiken via e-mail: info@ehboindepraktijk.nl, zodat we je in onze 
EHBO-ouder-pool kunnen opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, Yvonne Smits – Tuerlings 

Bezoek van Sinterklaas 

Volgende week vrijdag, 2 december, brengt de 
Sint een bezoek aan onze school. Elk jaar een 
bijzondere gebeurtenis voor de kinderen. Om 
ervoor te zorgen dat alle kinderen de Sint en zijn 
pieten goed kunnen zien, willen we u vriendelijk 
maar dringend verzoeken om bij de aankomst 
buiten het schoolplein te gaan staan. Op deze 
manier kunnen alle kinderen langs de rode aan-
komstloper staan en blijft het voor leerkrachten 
overzichtelijk. De ouderraad ziet hierop toe, zij 
zijn herkenbaar aan een geel veiligheidshesje. 
We rekenen op uw begrip en medewerking.  

Laten we er samen een mooi feest van maken.  

Werkgroep Sinterklaas.  
 



Kinderraad op Christoffel 

We gingen van school in de auto van Mr. Jos en Mr. Will en ik en Kevin waren 
er. We reden naar de Cristoffel we moesten naar de Gym zaal. we moesten de 
poster ergens neer zetten en moesten we een plek zoeken waar “Sporckt” op 
stond. Toen iedereen er was gingen ze zichzelf voorstellen. En daarna deden 
we een quiz de groep die de meeste goed had gewonnen. Toen kregen we 
wat eten en drinken. En toen gingen we stemmen, we kregen stickers je 
moest op je favoriete poster stemmen en diegenen met de meeste stickers 
heeft gewonnen en daar moeste volgen jaar de Kinderraad organiseren en 
de winnaar was Don Sarto helaas hadden wij niet gewonnen maar we heb-
ben het geprobeerd. En toen gingen we weer naar school. Het was wel leuk. 
 
Sanne van Soest  groep 7A 
 

De ochtend van de kinderraden 

 

 

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  

Tijdens deze ochtend stonden het thema burgerschap en Paarse Vrijdag 
centraal. Deze ochtend van de kinderraden is voor alle 26 scholen van 

Xpect Primair en wordt jaarlijks georganiseerd. We gaan op De Sporckt 
op 9 december extra aandacht aan Paarse Vrijdag besteden. De activitei-
ten die door de kinderen zijn bedacht, hebben Kevin en Sanne gepresen-
teerd en op de poster beschreven. Deze activiteiten gaan we nog verder 
uitwerken zodat we er met de hele school aandacht aan kunnen beste-

den. Wordt vervolgd... 


