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Bart Torfs, Evelien Dejaegere, Katrien Kluppels, Kenny Faes, Linda De Crée, Marijke De Prins, Mirca 
Siera, Pieter Chielens, Steve Bernaerts, Tim Van der Stock, Tineke de Vries en Tom Resseler 
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Els Demeester, Fatos Yilmaz, Francis Deroost, Johan Beerens, Nele Verelst-Bonne, Peter Vertessen en 
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1. Financiën 
Er staat weer genoeg op de zicht- en spaarrekeningen. Er moeten nog enkele verrichtingen worden 
gedaan, waaronder de betaling aan de schoolfotograaf. Er zijn heel wat foto’s verkocht dit jaar, de 
nieuwe formule is daar wellicht de reden voor. Het is bovendien een ecologisch verantwoorde 
oplossing en alle foto’s die niet worden genomen moeten niet opnieuw worden verzameld.  
(Volledig digitaal kon ook nog, maar de school heeft gekozen dat dat een stap te ver is, omdat dan 
niet alle doelgroepen worden bereikt.) 
 
2. Activiteiten 
Evaluatie Creadag/Spaghetti (22 oktober) 
De opkomst voor de spaghetti was min of meer hetzelfde als vorig jaar, voor de workshops van de  
creadag was er wel opmerkelijk minder volk (voor sommige workshops zelfs tot 20% minder).  
De vraag stelt zich daarom: is het nog de moeite om het te organiseren (of enkel eetfestijn, zonder 
workshops)? Veel kinderen hebben op een zaterdag al buitenschoolse activiteiten 
(sportclubs/verenigingen…), maar het blijft natuurlijk wel leuk als alternatief/verandering. De 
kleinere kinderen die nog geen hobby/verplichtingen hebben, hebben er wel veel aan. 
Minder volk bij de workshops had ook zijn voordelen: het was minder druk in de zaal. 
 
Solidariteitsweek: van 19 tot 23 december 2016  
De organisatie van de Solidariteitsweek gaat van start en er mag een oproep gedaan worden voor 
prijzen voor het prijzenkraam van het 5de leerjaar (prijzen voor de spelkaarten). De prijzen mogen 
afgezet worden bij L5B (niet op het secretariaat). Een spelkaart kost €1. 
Marijke heeft Sealife gevraagd om prijzen en dat zou in orde moeten komen. Meester Bart heeft 
een mail gestuurd naar Playmobil, hopelijk horen we daar ook nog iets (positiefs) van  
Niet vergeten te reserveren voor het 3de wereldrestaurant (Chili con Carne) op 22/12 (€10/bord) 
Als afsluiter van de Solidariteitsweek volgt uiteraard onze Winterdrink op 23/12 onder het afdak. 
 
Spreker - voorjaar 2016  
Na de vorige vergadering zijn er verschillende mails uitgestuurd met de vraag naar een spreker 
i.v.m. faalangst. We kregen hierop van drie firma’s vier reacties: van InPraktijk, Krachtpunt en De 
Piramide (2). 
Na overleg en vergelijking opteren we voor De Piramide omdat zij in Mechelen gevestigd zijn. Er 
wordt een opvolgingsmail gestuurd naar de twee sprekers van De Piramide voor meer praktische 
informatie, kostprijs, data (voorsteldata dinsdagen 17/1, 23/1, 31/1, 7/2, 7/3, 14/3). 



 
3. Werkgroep Communicatie/ Medewerkerscoördinatie 
Er wordt een oproep gedaan naar prijzen voor het prijzenkraam (zie solidariteitsweek) en een 
oproep naar een kandidaat schoolbibliotheek-ouder (zie werkgroep schoolbieb). 
 
4. Werkgroep Tuin 
Samen met de MOS-groep (‘Milieuzorg Op School’) van de school is overlegd de ton en laatste 
draadmand van de compost eens leeg te scheppen. Deze zijn omgegooid. De compostmeester heeft 
laten weten dat er maandelijks een lading versnipperd hout (mulch) mag opgehaald worden voor 
de compostbakken. Linda De Cree zal er werk van maken om dit een van de dagen een eerste keer 
te doen. 
In het voorjaar zouden we een klusdag moeten organiseren. 
Sarah kon er wegens ziekte niet bijzijn, maar zij stuurde wel een mailtje om de persoon te bedanken 
voor de groenaanleg op en rond de kleuterspeelplaats. 
 
5.  Werkgroep Verkeer 
Er werd een mail gestuurd naar de Stad Mechelen i.v.m. de verbreding van het voetpad in de 
Boetestraat, maar hier is nog geen reactie op gekomen. 
 
6.  Werkgroep Schoolbibliotheek 
Kristel Wittens is aan haar laatste schooljaar toe op De Spreeuwen en dus gaan we stilaan moeten 
beginnen zoeken naar vervanging voor volgend schooljaar. Hiervoor zal binnenkort een oproep 
gebeuren.  
Kristel en Tineke hebben alle dozen en zakken met gekregen boeken opgelijst. Deze worden zo 
snel mogelijk klaargemaakt en gekaft om in de bibliotheek te zetten. 
De boekenbon van vorig schooljaar (€ 963,48 bij Pardoes) zal eerstdaags worden gebruikt voor de 
aankoop van nieuwe boeken – gekozen op basis van de veelgevraagde boeken door de leerlingen 
en een lijst die we doorkregen van de leerkrachten voor de klassen.  
Ook deze moeten worden gekaft, dus zullen we binnenkort nog eens een kaft- en plakdag 
inplannen. 
 
7. Varia: 
De voorzitter van de vriendenkring, Tim Van der Stock, heeft op het einde van de vergadering en 
met onmiddellijke ingang zijn ontslag aangekondigd wegens het niet langer kunnen combineren van 
werk en privé. De Vriendenkring heeft hiervoor alle begrip en wij wensen Tim uitdrukkelijk te 
danken voor zijn jarenlange inzet. 
Om de continuïteit te garanderen zal Pieter Chielens deze taak voorlopig op zich nemen. Uiteraard 
mogen ook andere ouders zich kandidaat stellen voor deze functie. 
 
8. Volgende vergadering: 08/02/2017 om 19u45 in de leraarskamer 
  >>> Verslaggever Tineke de Vries (09/12/2016) 

 
 
 

Om op de hoogte te blijven via een maandelijkse nieuwsflash via email, of om oproepen voor activiteiten 
via email te ontvangen, schrijf je in op onze mailinglist via vriendenkring@despreeuwen.be 

Volg ons op facebook : https://www.facebook.com/OCVriendenkringDeSpreeuwen/ 
 

 

mailto:vriendenkring@despreeuwen.be
https://www.facebook.com/OCVriendenkringDeSpreeuwen/


Hieronder vindt u tevens nog een gedichtje van Tim Van der Stock. Bedankt Tim! 
 
 
TEAM 
(“Vrij” naar Wim de Craene) 
 
 
 
'k Herinner mij nog goed TEAM 
Hoe men mij vertelde 
Van het leuke samenleven 
De leraars en hun helden 
 
Men wees mij hoe jullie, als TEAM 
De school voor zich gewonnen had 
Waar men de zoete druif verteerde 
En het helder gerstenat 
 
Hier heeft de school gewonnen 
De rijke grond verrijkt 
Hier hebben de ouders (soms) met zwoegen 
Hun hoogste doel bereikt 
 
Dit alles heeft men mij verteld, TEAM 
Ik heb het ook gezien 
Hoewel ik zelf geen lauweren 
Aan dit meesterwerk verdien 
 
Ikzelf geef je niets mee 
Dan lofzang voor de deugd 
De krachten van ons allen 
Een ode aan de schoolse jeugd 
 
 
Maar hier laat ik je los, TEAM, 
Van hieraf moet ik gaan 
Zonder vallen en opstaan 
Van hieraf moet ik gaan 
 
 
 
Tim Van der Stock, afscheid voorzitter oudercomité “De Vriendenkring” 
 
07/12/16 
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