
Van Jos 

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

Nog een paar dagen en dan sluiten we december en dus het jaar 2022 af. 
Tijd voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het jaar 2022 is voor mij 
persoonlijk heftig gestart met het overlijden van mijn schoonvader. In deze 
periode heeft Pauline mijn functie op school waargenomen, zodat ik op 
een rustige en fijne manier samen met de familie afscheid heb genomen.  

Ondanks dit grote verlies kijk ik terug op een mooi jaar voor De Sporckt. 
Het was een jubileumjaar (1992 - 2022), met als één van de hoogtepunten: 
het Hapstap festival in april. Dat was erg druk en gezellig, kortom een heel 
groot succes. In juni van dit jaar hebben we kindcentrum Tuindorp officieel 
geopend. Samen met onze kinderopvangpartner de Teddybeer hebben we 
onze samenwerking met de officiële oprichting van ons kindcentrum op-
nieuw bevestigd. Een mooie en noodzakelijke stap, om te zorgen voor goe-
de kinderopvang en goed onderwijs voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.  

In september zijn we het nieuwe schooljaar gestart met een aantal nieuwe 
gezichten. Inmiddels zijn Tim, Roel, Tijke, Yannick, Marleen, Petra, Kevin, 
Ronald en Freddy bekende gezichten geworden voor onze leerlingen en 
ouders. We mogen dankbaar zijn dat we alle vacatures, die er toen waren, 
op een goede manier hebben ingevuld. Ik ben heel trots op dit team! 

Het nieuwe speeltoestel werd in oktober geïnstalleerd en het was direct 
een grote hit. Dagelijks spelen honderden kinderen met veel plezier op dit 
toestel, een mooie aanwinst voor ons groene schoolplein.  Ook kijk ik terug 
op een geslaagde Warandeloop en een sfeervolle en gezellige Sinterklaas 
viering. Morgen en vrijdag sluiten we dit jaar sfeervol af met een Kerstdiner   
en –viering. Tenslotte wil ik ook de vieringen van IPC benoemen, die wor-
den goed bezocht door ouders. Super fijn om iedereen op dit soort mo-
menten weer in en rondom de school te zien. Dat hebben we gemist!  

Ik wil graag iedereen bedanken voor alle inzet, het vertrouwen in ons en de 
flexibiliteit. In het bijzonder de OR voor alle hulp, de mooie versieringen en 
activiteiten in de school. Ik wens iedereen fijne feestdagen toe, vier het 
samen met iedereen die je liefhebt, rust goed uit en tot 9 januari 2023! 
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Persoonlijke ontwikkeling 

Vertrouwde & veilige omgeving 

Educatief partnerschap 

Actief & doelgericht leren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

 
Jaargang 2022-2023 

Nummer 8 
 
 

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


 

 

 

  

 

22 december - Kerstviering  

18 januari - Sporcktinfo #9 

 

 

  

 

SMW is de afkorting voor 

School Maatschappelijk Werk 

(SMW)afspraak maken via: 

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl 

 

 

 

 

De  eerstvolgende verga-

dering  

OR op 17 januari 2023 

MR op 31 januari 2023 

 

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.   
  
 
 

Thema-avond Kanjertraining 

Beste ouders,  

In het kader van Educatief Partnerschap willen we actief in verbinding 
staan met onze omgeving. We willen samen met ouders optrekken in 
opvoeding en onderwijs. Een voorbeeld daarvan is dat we dit schooljaar 
vier verschillende thema-avonden organiseren voor ouders. 

 
Dinsdag 24 januari staat er weer een thema-avond gepland. Deze staat 
in het teken van de Kanjertraining, de methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling die wij op De Sporckt gebruiken.  Deze avond wordt ver-
zorgd door Sabine Louwerens, onze vaste Kanjercoach. Zij zal op een in-
teractieve manier vertellen wat de Kanjertraining inhoudt, en waarom 
het zo belangrijk is dat ouders weten welke taal, omtrent gedrag, er op 
school met de kinderen gesproken wordt.  

Deze avond begint om 19.00 u en duurt tot ongeveer 20.00 u en is vooral 
bedoeld voor nieuwe ouders, ook raden we het aan voor ouders die het 
verhaal al eens eerder gehoord hebben. Er zijn namelijk veel verbeterin-
gen en vernieuwingen doorgevoerd.  Heeft u interesse? Noteer de avond 
alvast in uw agenda. Na de kerstvakantie krijgt u de mogelijkheid, via de 
schoolapp, om aan te melden voor deze interessante avond. 

 Groeten namens het schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap. 



Vakantiezwemtoernooi 

 

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. 

Heb jij zin om in de carnavalsvakantie op zondag 26 februari 2023 de dag 
sportief en gezellig door te brengen met je klas- en schoolgenoten? Geef je 
dan op voor het Vakantietoernooi Zwemsport! 

Wie:  -Kinderen uit groep 3 t/m 8  

  -Zwemdiploma B is verplicht     

Waar:  Zwembad Drieburcht, Wagnerplein 1, Tilburg 

Wat:  Je gaat deelnemen aan 3 onderdelen; 

-Wedstrijdzwemmen, -Waterpolo, -Estafette 

Categorieën tijdens Waterpolo: 

-Onderbouw: groep 4/5 (groep 3 krijgt een clinic van waterpolo aangebo-
den, groep 4/5 speelt een toernooi). 

-Bovenbouw: groep 6/7/8 

Combiteam 

Mocht je geen team (van 5 spelers en 2 wisselspelers) compleet kunnen 
krijgen met jouw school dan is het ook mogelijk om mee te doen in een 
combiteam. 

Dit is een team van leerlingen van verschillende scholen bij elkaar. 

Toernooiboekje 

Een paar weken na de inschrijving ontvang je meer informatie. 

Website en Facebook 

Houd ook de website https://www.sportintilburg.nl/basisschoolprojecten/
vakantietoernooien en onze Facebookpagina in de gaten! 

Doe je mee? 

Vul dan via onderstaande link het inschrijfformulier in,  dit kan tot 13 januari 
2023. 

https://forms.office.com/e/x5yUuGQbKU 

 
Iedereen neemt deel op eigen risico. 

Begeleiders gevraagd! 

De deelnemers hebben ook een begeleider nodig.  

Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij: 

18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor de kinderen; 

Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen; 

Er voor zorgt dat de kinderen hun spullen en afval opruimen; 

Er voor zorgt dat de kinderen op tijd klaar staan; 

Tijdens het toernooi de kinderen op een positieve manier aanmoedigt. 

https://www.sportintilburg.nl/basisschoolprojecten/vakantietoernooien
https://www.sportintilburg.nl/basisschoolprojecten/vakantietoernooien
https://forms.office.com/e/x5yUuGQbKU

