
Van Jos 

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

We kijken terug op een gezellige sinterklaasviering op 

school.  Voor het eerst hadden we een échte Hollywoodbioscoop 
in de school. Mijn complimenten voor de inzet van het team en de 
OR, het zag er fantastisch uit. We hebben met zijn allen genoten! 

Daarnaast hebben afgelopen maandag een goede studiedag ge-

had over IPC. We zitten inmiddels in het tweede jaar van ons scho-
lingstraject, gedurende dat traject staat de implementatie van IPC 
centraal. Het team heeft zich afgelopen maandag verder ge-
schoold en verdiept in formatieve evaluatie en het voeren van in-

houdelijke leergesprekken met leerlingen.  

In deze Sporcktinfo vind je informatie over de Kerstviering en ook 
alvast over de schoolreisjes later dit jaar. Deze informatie willen we 
nu alvast delen, zodat je er alvast rekening mee kan houden. Ver-

dere informatie over de schoolreisjes volgt later dit schooljaar.  

Helaas heb ik deze week moeten besluiten om twee groepen (1A 
en 1C) komende vrijdag thuis te laten. De ouders van deze groepen 
hebben daarover begin deze week een brief ontvangen. We heb-

ben helaas geen personeel meer beschikbaar. Dit is de eerste keer 
in 2,5 jaar tijd, laten we hopen dat dit eenmalig is.  

Tenslotte nog graag uw aandacht voor de basismaatregelen. We 
zien nog steeds veel ziekmeldingen van leerlingen (en leerkrach-

ten). Het blijft dus belangrijk om de basismaatregelen die er zijn 
goed na te leven. Let dus goed op eventuele klachten bij uw kind
(eren). Bij klachten thuisblijven om besmettingen te voorkomen.  
 

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


 

 

 

  

 

21 december - Sporcktinfo #8 

22 december - Kerstviering  

 

 

  

 

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 20 december 2022 

 

26 december t/m 6 januari 

Kerstvakantie.  

 

 

Kerstviering 22 december 

Er gaat weer een gezellig kerstdiner aankomen!  
We vinden het heel fijn dat deze traditie weer door mag gaan dit jaar. 
 
Wanneer:   Donderdag 22 december 
Tijd:    17.45 uur inloop in de klas. We starten dan  
   om 18.00 uur, het kerstdiner is om 19.15 uur  
   afgelopen.  
Waar:   Kinderen verzamelen in de eigen klas.   
  
Op vrijdag 9 december delen we meer informatie via de schoolapp.  
 

Bijzondere mijlpalen 

Afgelopen maandag hebben we met het gehele team, tijdens de studie-
dag, Luciënne en Annica in het zonnetje gezet. Een 25-jarig jubileum is 
een bijzonder moment en het is belangrijk om bij dit soort momenten 
stil te staan en om deze samen te vieren.  

Annica en Luciënne werken allebei al ruim 25 jaar in het onderwijs.  

Luciënne is haar onderwijs-
carrière gestart op De 
Sporckt en heeft hier nog 
steeds goed naar haar zin. 
Vanuit diverse rollen werkt 
ze met veel plezier op onze 
school. 

Annica is haar onderwijscar-
rière gestart op de  
Thomas More (die school 
heet nu Antares), en heeft 
daarna de overstapt ge-
maakt naar De Sporckt. Ze 
werkt al ruim 12,5 jaar op on-
ze school en heeft het ook 
nog steeds goed naar haar 
zin.  

Het is belangrijk om dit soort 
mooie momenten te vieren 
met elkaar. Op naar nog vele 
mooi onderwijsjaren! 



Sinterklaasviering 

 

Basisschool De Sporckt 
Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sporckt shirts 

Er zijn weer Sporckt shirts op 
voorraad. Deze zijn te koop 

voor € 10,- bij de administratie. 
We hebben ook tweedehands 
shirts te koop, die zijn € 5,00. 

Betaling graag contant.  

De shirtjes worden gedragen 
bij evenementen van school. 

Afgelopen vrijdag was Sinterklaas bij ons op school. Dit jaar was er een 
leuke en originele aanloop, namelijk een wedstrijd onder de leerkrach-
ten voor een interview met de Sint. De kinderen hebben tijdens deze 
periode ook op school allemaal de schoen mogen zetten, daarin kregen 
ze een ticket voor een voorstelling in onze eigen Sporckt bioscoop.  

Sinterklaas heeft alle groepen op school bezocht en het was een hele 
gezellige en geslaagde ochtend. In de groepen 5 t/m 8 zijn er ook nog 
hele mooi surprises gemaakt.  

Hieronder wat foto’s van deze gezellige ochtend.  

Planning schoolreisjes 

Één keer in de twee jaar gaan we met alle groepen op schoolreis. In april 
is het weer zover. We zijn met de werkgroep al bezig met de voorberei-
ding en willen alvast de planning per groep delen. Meer informatie volgt 
later per groep. Hieronder de planning om in de agenda’s te noteren: 

Maandag 3 april:  groepen 1 en 2 
Dinsdag 4 april:  groepen 3 en 4 
Woensdag 5 april:  groepen 7 en 8 
Donderdag 6 april:  groepen 5 en 6  


