
 
Van Jos 

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

andere betrokkenen, 

Een feestelijke dag. Onze school bestaat vandaag precies 31 jaar! 
Op 1 februari 1992 is De Sporckt opgericht. Het huidige groene ge-
bouw, voor onze kinderen van 0 tot 6 jaar, was destijds het hoofd-

gebouw. In de loop van de jaren zijn we flink gegroeid, dat was 
logisch gezien de groei in de Reeshof, daarna weer gekrompen en 
uiteindelijk de laatste jaren stabiel geraakt in leerlingaantal. Ooit 

begonnen als basisschool en inmiddels onderdeel van een kind-
centrum. We kunnen terugkijken op een rijke geschiedenis als 
school en mooie ontwikkelingen in de afgelopen jaren.  

Vorig schooljaar hebben we natuurlijk ons 30 jarig bestaan en te-

vens lustrum uitgebreid gevierd, dat was erg gezellig. We hebben 
gedurende het schooljaar diverse leuke activiteiten georganiseerd.  

Volgende week starten de inschrijvingen weer voor de tweede 
ronde van de driehoeksgesprekken. Op de volgende pagina leest 

u daar meer over, de inschrijven gaan via onze schoolapp.   

Lees deze Sporcktinfo goed door, je vindt ook een oproep van de 
OR voor het meehelpen versieren tijdens activiteiten en een uitleg 
over de nieuwe aanvraag voor ons vignet gezonde school. Ook is 

er leuk nieuws te vinden over meneer Geert.  

Nog ruim twee weken en dan is het al weer bijna tijd voor Carna-
val! De tijd vliegt voorbij, ik gun onze leerlingen een fijn Carnaval 
met gave outfits en een hoop gezelligheid. We hebben er heel 

veel  zin in! 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.  
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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
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SMW is de afkorting voor 

School Maatschappelijk Werk 

(SMW)afspraak maken via: 

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl 

 

 

 

 

De  eerstvolgende vergadering:  

OR op 7 februari  2023 

MR op 28 februari 2023 

 

 

13 februari - Studiedag 

(Leerlingen zijn de hele dag vrij) 

 

 

Geboorte Silvijn 

Tweede ronde driehoeksgesprekken 

We hebben leuk nieuws om te delen! Meneer 
Geert is opnieuw vader geworden van Silvijn. Op 
22 januari is Silvijn, het derde kindje van meneer 
Geert en zijn vrouw Michelle, geboren!   
 
Het gaat heel goed met Silvijn. Op dit moment 
genieten ze samen van Silvijn en heeft Geert nog 
verlof. Vanaf 7 februari is meneer Geert weer op 
school. De ouders van de groep hebben een brief 
ontvangen over de vervanging de komende perio-
de.  
 
We wensen Geert en Michelle heel veel geluk toe 
met Silvijn!  

De tweede ronde van de driehoeksgesprekken staat gepland van maandag 6 
maart t/m 10 maart.  Een  driehoeksgesprek is altijd met ouders/verzorgers, kind 
en leerkracht. Tijdens dit tweede gesprek staat de voortgang van uw zoon/
dochter centraal. 
 
Inschrijven voor de gesprekken gebeurt via de schoolapp onder de knop school-
gesprek. Ouders met meer dan één kind op school krijgen voorrang met inschrij-
ven, voor deze gezinnen is er een voorinschrijving. 
 

Deze start op maandag 13 februari.  
 
Eén dag later op 14 februari, wordt het inschrijven voor alle overige ouders geo-
pend. U heeft dan t/m 17 februari 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 inschrijft, plant de leer-
kracht dit voor u in. Ook dan ontvangt u een bevestigingsmail. 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 afspraken terug-
vinden. Op deze manier willen we nog gebruiksvriendelijker voor onze ouders 
zijn en u de mogelijkheid geven om zelf voor een gesprek in te schrijven op de 
dag en het tijdstip dat bij u past. 
 
Groeten namens het schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap,  
 
Marloes, Joyce, Bjorn, Yannick, Petra en Judith. 

Als Ouderraad kijken wij terug op geslaagde vieringen rondom Sinterklaas en 
Kerst. Het zijn gezellige dagen die de kinderen op school met elkaar vieren. De 
Ouderraad ondersteunt de school bij de voorbereidingen en het mooi versieren 
van de school, passend bij de thema's en seizoenen.  
 
We merken echter dat we met name bij het versieren van de school regelmatig 
handjes te kort komen. Bij deze willen we dan ook een oproep doen aan alle ou-
ders: vind je het leuk om te helpen bij het versieren van de school? Meld je dan bij 
de Ouderraad! Het gaat om zo'n 6-8 avonden per schooljaar waarvoor we ouders 
willen oproepen. Je hoeft niet alle avonden te kunnen, alle extra handjes zijn wel-
kom. Om je aan te melden, of voor verdere vragen: stuur een mail naar: 
or.sporckt@ouder.xpectprimair.nl 
 
Bedankt, de Ouderraad 

Oproep van de Ouderraad (OR) 



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.  

Gezonde school 

Wij zijn op dit moment een gezonde school op het gebied van sporten & bewe-
gen. Wij hebben dat onderdeel destijds aangevraagd, omdat we ons op dit ge-
bied wilden profileren. Inmiddels kunnen we wel zeggen, met extra beweegmo-
menten, actievere werkvormen tijdens de lessen en gymlessen van 60 minuten 
(i.p.v. 45 minuten), dat we op dit gebied stappen hebben gemaakt. In maart loopt 
het vignet af en willen we opnieuw bekijken waar we als gezonde school in de 
toekomst onze focus gaan leggen.  
 
Om dit goed in beeld te krijgen heeft de GGD een vragenlijst ontwikkeld, om af 
te nemen bij leerlingen en ouders van onze school. Voor de leerlingen in de groe-
pen 1 t/m 5 wordt dat gedaan door ouders, eventueel samen met uw kind(eren). 
Vanaf groep 6 wordt dat door de leerlingen zelf gedaan. Hierover ontvangt u later 
meer informatie, we zijn van plan om deze vragenlijst in het voorjaar af te nemen.  
 
Met de uitkomsten van deze vragenlijst kunnen we opnieuw bepalen waar we de 
focus op willen leggen, zo zijn er diverse onderdelen. Daarbij kun je denken aan 
sport & bewegen, gezonde voeding, sociaal-emotionele ontwikkeling of milieu. 
Via deze weg willen we alvast gezonde voeding onder de aandacht brengen.  
 
We zien de laatste tijd in veel groepen dat er meer (ongezonde) tussendoortjes, 
lunches en traktaties worden gegeten op school. Dit signaal hebben de leer-
krachten gedeeld met directie en de MR. Natuurlijk trakteren wij als school ook 
wel eens op een ijsje, chips of friet (bijvoorbeeld bij het schoolreisje), dat is een 
enkele keer per jaar. Lunches zijn vier keer per week en in een groep van 30 leer-
lingen heb je bijna elke week een traktatie…  
 
In de MR hebben we dit onderdeel besproken en besloten om dit via de 
Sporcktinfo onder de aandacht te brengen bij ouders. We vinden het belangrijk 
dat kinderen gezond eten op school. Omdat het discutabel is om precies af te 
spreken wat gezond en minder gezond is, willen we dit vooralsnog niet vastleg-
gen in beleid of schoolafspraken. Via deze weg willen we vooral een beroep doen 
op het thuis bespreekbaar maken en vooral bewustwording te creëren over wat 
gezond is en minder gezond en wat we meegeven naar school.  
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Try-Out Cultuur weer van start in Tilburg 

 
Try-Out Cultuur  weer van start in Tilburg 
 
 
Inschrijven vanaf maandag 13 februari aanstaande, vanaf 16:00uur! 
 
 
Alle gezinsoudsten uit het basisonderwijs in de gemeente Tilburg ontvan-
gen in de tweede week van februari weer het  
Try Out Cultuur boekje. In dit boekje staan creatieve workshops waar-
aan alle basisschoolleerlingen kunnen deelnemen. Tegen een door de 
aanbieder bepaald tarief (soms zelfs gratis) kunnen de kinderen ken-
nismaken met één of meerdere leuke workshops. De inschrijving start 
op maandag 13 februari. Vorig jaar schreven er maar liefst 3.000 kin-
deren in op diverse kennismakingsworkshops. 
  
Leerlingen kunnen zonder verdere verplichting op een laagdrempelige en 
toegankelijke manier kennismaken met cultuur. Basisschoolleerlingen uit 
groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf maandag 13 februari 16.00 uur in op acti-
viteiten via www.tryouttilburg.nl Tot die tijd is op deze website al van alles te 
bekijken.  
 
Voldoende keus voor creatievelingen 
Kinderen kunnen door dit initiatief kennismaken met meer dan 70 activi-
teiten zoals beeldende kunst, muziekinstrumenten bespelen, zingen, bak-
ken, schilderen,  schrijven, tekenen, theater, programmeren, techniekles-
sen alsook wetenschap en de natuur ontdekken. Kortom keus genoeg!  
 
Gemeentelijk sport- & cultuurbeleid  
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van 
het gemeentelijk sport- & cultuurbeleid.  
Try-Out Sports & Try-Out Cultuur zijn instrumenten die de gemeente Til-
burg hiervoor inzet. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op 
diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel 
aan de activiteiten deel te nemen.  
 
Meer informatie  
Voor meer informatie neem een kijkje op de website www.tryouttilburg.nl  
Of stuur een e-mail naar tryoutcultuur@tilburg.nl    

mailto:tryoutcultuur@tilburg.nl

