
Van Jos 

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

Ik hoop dat iedereen een fijne kerstvakantie en een 

goede start van 2023 heeft gehad. Vorig jaar zaten we rond deze 
periode midden in een schoolsluiting, vanwege Corona waren we 
toen na de kerstvakantie nog twee weken dicht. Gelukkig moch-
ten we nu alle leerlingen op 9 januari verwelkomen op school. In-

middels zijn we al weer ruim twee weken verder in het nieuwe 
jaar.  

Het was fijn om al die blije gezichten van de leerlingen te zien na 
de vakantie bij binnenkomst. De leerlingen hebben, net als wij, 

enorm veel zin om weer te beginnen!  

Vanaf deze week starten we met het derde thema van IPC. In alle 
groepen starten we per leerteam met een nieuw thema. In leer-
team 1-2 is het thema ‘Van A naar B’ en gaat het over vervoer. In 

leerteam 3-4 is het thema ‘Tijd detectives’ en gaat het over het 
verleden, het heden en de toekomst. In leerteam 5-6 is het thema 
‘Zij maakten het verschil’ over belangrijke personen uit de ge-
schiedenis en in leerteam 7-8 is het ‘Onze plaats in de ruimte’.  

Daarnaast zijn we in de groepen 3 t/m 7 gestart met de halfjaarlijk-
se toetsen. Deze gebruiken we op school om de ontwikkeling en 
voortgang van de leerlingen in kaart te brengen. De uitslagen wor-
den na de carnavalsvakantie, in het tweede driehoeksgesprek van 

dit schooljaar met u en uw kind(eren) besproken.  

Laten we er samen weer mooie onderwijsweken van maken. 

Veel leesplezier met deze Sporcktinfo.  
 

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.  
 

 
Jaargang 2022-2023 

Nummer 9 
 
 

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


 

 

 

  

24  januari - Thema-avond Kanjer 

1 februari - Sporcktinfo #10 

 

 

  

 

SMW is de afkorting voor 

School Maatschappelijk Werk 

(SMW)afspraak maken via: 

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl 

 

 

 

 

De  eerstvolgende vergadering:  

MR op 31 januari 2023 

OR op 7 februari  2023 

 

18 januari -  Studiemiddag 

(Leerlingen zijn om 12 uur uit) 

13 februari - Studiedag 

(Leerlingen zijn de hele dag vrij) 

 

 

Verplaatsen studiemiddag 

De studiedag van vrijdag 16 juni is verplaatst naar vrijdag 23 juni.  

De leerlingen zijn dan de gehele dag vrij, we hebben deze studiedag ook 
aangepast in de schoolapp.  

Als je op de knop kalender in de schoolapp klikt, wordt dit automatisch 
gesynchroniseerd met de agenda op uw telefoon.  

Informatieavond 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 Kanjer, de methode voor sociaal-emotionele ontwikke-
ling die wij op de Sporckt gebruiken. Deze avond wordt verzorgd door 
Sabine Louwerens, onze vaste Kanjercoach. Zij zal op een interactieve 
manier vertellen wat de Kanjertraining inhoudt, en waarom het zo be-
langrijk 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. In de afgelopen jaren zijn er best wel wat 
aanpassingen gedaan. Ook voor ouders met leerlingen in de midden– en 
bovenbouw is het interessant om aan te sluiten. U bent welkom! 

Noteer de avond alvast in uw agenda. Vandaag heeft u via de schoolapp 
een bericht ontvangen om uw aanwezigheid op te geven. Het is voor on-
ze planning fijn om te weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen.  



CARNAVAL op De Sporckt 

 

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. 

De leukste tijd van het jaar breekt weer aan: Carnaval!  
 
Op vrijdag 17 februari zal de carnavalsviering op school plaatsvinden. De 
dag zal starten in de eigen klas. Om 8.30 u gaan we met de klas terug naar 
buiten om de dag feestelijk te openen. U als ouder bent welkom om bij 
deze opening aanwezig te zijn. We vragen u om dan buiten de hekken te 
blijven. Ook bij afloop van deze dag zal er een feestelijke afsluiting zijn van-
af 11.45u op het schoolplein. 
  
In de voorafgaande dagen mogen de kinderen al op verschillende manie-
ren naar school komen. De planning van dit jaar is als volgt: 
 

Maandag 13-02:   studiedag, alle leerlingen vrij 
Dinsdag 14-02:   gekke haren dag  
Woensdag 15-02:   gekke hoeden dag   
Donderdag 16-02:  pyjama dag  
Vrijdag 17-02:   verkleed naar school  
 

Wij kijken er al enorm naar uit. Hopelijk jullie ook. 
 
Alaaf! 
 
Werkgroep Carnaval.  

Nieuw aannamebeleid voor leerlingen 

Per januari 2023 hebben wij ons aannamebeleid voor nieuwe leerlingen 
aangepast. We hebben deze aanpassing gedaan om een aantal knel-
punten op te lossen die we hadden met het huidige beleid en de wacht-
lijst voor leerlingen. 

Vanaf schooljaar 2024-2025 hanteren we geen wachtlijst meer. We gaan 
werken met een maximum aantal te plaatsen leerlingen per kwartaal. 
Op deze manier kunnen we aan de hand van geboortedatum, de leer-
lingaantallen in de groepen 1 en 2 beter verdelen over de groepen. Daar-
naast zorgen we er op deze manier ook voor dat we de instroom van 
nieuwe leerlingen over het gehele jaar kunnen verdelen. De schooljaren 
2022-2023 en 2023-2024 zitten op dit moment helaas vol. Dit nieuwe be-
leid gaat in voor leerlingen die geboren zijn op 01-08-2020 of later. Op 
onze website en in de schoolgids vindt u meer uitleg over het nieuwe 
beleid. 

Dit nieuwe beleid is vastgesteld in samenspraak met de leerkrachten van 
de groepen 1-2, de directie en het bestuur van Xpect Primair. Ook de MR 
is betrokken geweest in een adviserende rol.  

Via deze weg willen we aan alle ouders met kinderen jonger dan 4 jaar 
vragen om ze alvast aan te melden. Voor onze planning voor de komen-
de schooljaren is het van belang om te weten hoeveel plaatsen we nodig 
hebben voor broertjes/zusjes van huidige leerlingen. 

Als u dit nog niet hebt gedaan, dan kunt u een mail sturen naar ons alge-
mene e-mail adres bs.de.sporckt@xpectprimair.nl of even bellen.  
Het telefoonnummer van de school is 013—571 08 43.  


