
 
Van Jos 

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

andere betrokkenen, 

Aanstaande vrijdag vieren we ons jaarlijkse carnavalsfeest op de 
Honsknobbe, want tijdens carnaval heeft onze school een andere 
naam. Het is oud Tilburgs voor De Sporckt. De leerlingen zijn die 

dag dan Honsknobbelers en Honsknobbelerinnekes. We gaan met 
zijn allen verkleed! Ook het team heeft een gezamenlijke outfit, 
wat dat is blijft nog even een verrassing… Van 8.30 tot 8.45 uur 

hebben we een gezamenlijke opening met alle leerlingen van de 
school buiten op het schoolplein, voel je vooral welkom om even 
te blijven kijken! We hebben een leuk programma samen met de 
OR georganiseerd en zorgen voor een feestelijke dag. Deze week 

hebben we al wat voorpret omdat er iedere dag een speciaal the-
ma centraal staat. Dit jaar organiseren we ook de Masked Singer 
op De Sporckt, daarover kan uw kind vast meer vertellen thuis..  

Na de vakantie staat er weer een nieuw thema van IPC gepland en 

de tweede ronde van de driehoeksgesprekken. De inschrijven zijn 
daarvoor inmiddels geopend (via de schoolapp), via de e-mail 
heeft u daar een uitnodiging voor ontvangen. Mocht dit niet zo 
zijn, neem dan even contact op met de groepsleerkracht van uw 

kind(eren).  

Voor degene die carnaval gaan vieren, een heel mooi en fijn feest 
gewenst! Tenslotte wens ik iedereen alvast een fijne vakantie toe.  

We zien elkaar weer op maandag 27 februari.  

 
Met vriendelijke groet en alaaf! 
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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


 

 

 

  

17 februari - Carnaval op school 

6 maart - Start tweede ronde van 

de driehoeksgesprekken 

8 maart - Sporcktinfo #12 

 

 

 SMW is de afkorting voor 

School Maatschappelijk Werk 

(SMW)afspraak maken via: 

k.vannisselrooij@toegangtilburg.nl 

 

 

 

 

De  eerstvolgende vergadering:  

MR op 28 februari 2023 

OR op  14 maart 2023 

 

 

20 t/m 24 februari 2023 

Carnavalsvakantie 

 

 

Jubileum Meneer Mark 

Mark van Zantbeek is 25 jaar 
in dienst bij Xpect en we 
hebben hem deze week in 
het zonnetje gezet.  

 

Mark, proficiat met deze 
mooie mijlpaal en een 
prachtig moment om sa-
men met het team en leer-
lingen te vieren. Dank voor 
alles en op naar nog vele 
mooi onderwijsjaren!  

 

Scoren voor Turkije en Syrië 

De Sporckt staat op voor Turkije en Syrië! De aardbeving in Turkije en Sy-
rië zal niemand zijn ontgaan. Wij als school willen hier dan ook graag 
aandacht aan besteden en kijken wat wij voor de mensen daar kunnen 
doen.  

Vandaar dat wij vanaf maandag 27 februari, een week lang een aange-
past beweegmoment organiseren. Tijdens dit beweegmoment, zullen de 
kinderen doormiddel van het spelen van bijvoorbeeld mikspelletjes, pun-
ten kunnen verzamelen. Deze punten zetten wij als leraren om naar eu-
ro’s. Het totaal bedrag zal aan het eind van de week gedoneerd worden 
aan giro 555. De Kievitrun later in het schooljaar (april) willen we ook aan 
dit doel koppelen, zo zamelen we op twee momenten geld in voor het-
zelfde doel. Maar dit is nog niet alles. Wij hebben namelijk kunstenaar 
Fred van Essen bereid gevonden, om speciaal voor deze aangrijpende 
gelegenheid, een drieluik te schilderen. En dit drieluik is vanaf maandag 
27 februari om 15.00 uur te vinden op onze Facebook pagina.   

Het drieluik gaat geveild worden, en komt in het bezit van de hoogste 
bieder! Bieden kan op Facebook, door te reageren onder de foto. De vei-
ling sluit op donderdag 2 maart om 12.00 uur. Het drieluik kan opgehaald 
worden op vrijdag 3 maart tussen 15.00 uur en 16.00 uur. Mocht dit niet 
uitkomen, dan kan de hoogste bieder een andere afspraak maken met 
Ronald. Onderaan dit bericht kunt u zijn emailadres vinden. Graag con-
tant betalen bij het ophalen.  

Hopelijk kunnen we samen wat betekenen voor de mensen in Turkije en 
Syrië, zodat we samen zorgen voor een beetje licht in uitdagende tijden. 

Met vriendelijke groeten, namens het hele team, 

Ronald Snijders (e-mail: ronald.snijders@xpectprimair.nl) 



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 febru-
ari 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 aan-
wezig te zijn. We vragen u om dan buiten de hekken te blijven. Ook bij 
afloop van deze dag zal er een feestelijke afsluiting zijn vanaf 11.45u op het 
schoolplein.  In de voorafgaande dagen mogen de kinderen al op verschil-
lende manieren naar school komen. De planning van dit jaar is als volgt: 

Donderdag 16-02:   pyjama dag  

Vrijdag 17-02:   verkleed naar school  

Wij kijken er al enorm naar uit. Hopelijk jullie ook. 

Oproep van de Ouderraad (OR) 

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! 

CARNAVALSKRAAM op De Sporckt 

De carnavalskraam is een groot succes! Er is al veel carnavalskleding ingeleverd. 
Dankjewel daarvoor!  De kleding mag ook meegenomen worden. Dus als u kle-
ding wilt, kunt u dit vandaag en morgen voor of na schooltijd nog meenemen. Dat 
is gratis, er hangen echt leuke outfits bij. Wij zitten bij de kraam om u te helpen. 
 
Groetjes, Evi en Milou uit 8B 


