
Wie/Wat is het Oudercomité ‘de Vriendenkring’? 

Een kring van ouders en grootouders (of andere sympathisanten verbonden 

aan de school), die graag betrokken zijn bij al wat er op school gebeurt, die 

graag meehelpen en daardoor de kinderen en leerkrachten én de 

schoolomgeving vooruit helpen en zo de kring rond maken. 

Met al je vragen / opmerkingen / ideeën kun je steeds terecht tijdens één van 

onze vergaderingen, vijf keer per schooljaar. Indien je er zelf niet kunt bijzijn, 

mag er altijd een mail gestuurd worden, of één van de andere leden 

aangesproken worden om je puntje toch te laten bespreken tijdens de 

vergadering. Mailen kan naar: vriendenkring@despreeuwen.be 

Zelf organiseert het oudercomité tijdens het schooljaar verschillende activiteiten die door de werkgroepen worden 

gecoördineerd, waar we altijd helpende handen kunnen gebruiken.  

De verschillende werkgroepen binnen het oudercomité zijn: 

Werkgroep Feestcomité: 

 Back to School drink op 9 september 2016, vanaf 15u30 onder het afdak van de grote speelplaats (Rode Poort). 

 Winterdrink op 23 december 2016, vanaf 15u30 onder het afdak van de grote speelplaats (Rode Poort) – deze 

gaat elk jaar de laatste vrijdag vóór de kerstvakantie door, als afsluiter van de Solidariteitsweek. 

 Spreeuwenfuif op 18 februari 2017, vanaf 20u30 in de polyvalente kleuterzaal. 

 Zomerdrink op 23 juni 2017, vanaf 15u30 onder het afdak van de grote speelplaats (Rode Poort) – deze gaat de 
laatste vrijdag vóór de zomervakantie door, als afsluiter van het schooljaar (tenzij de laatste schooldag op vrijdag 
valt, dan de week ervoor). 

 Lezingen naargelang de vraag en aanbod van sprekers proberen we jaarlijks een lezing te organiseren. 
 

Werkgroep Schoolbibliotheek: 

 Leerlingen helpen kiezen tijdens hun bezoek aan de schoolbibliotheek (tijdens lesuren) 
 Dit gedeelte vraagt een VAST engagement : 1 vaste namiddag per week/2 weken 

 Kaften/herstellen van boeken + ‘biebklaar’ maken van de boeken (rugsticker + uitleenkaartje) 

 Boeken / kasten beheren & helpen kiezen bij nieuwe aankopen 
 
Werkgroep Tuin: 

 Onderhoud perkjes & compostbakken 

 Tuinhuisjes schilderen 

 Klusdag (1 of 2 keer tijdens het schooljaar een hele dag voor allerhande klusjes) 
 
Werkgroep Verkeer/Veiligheid: 

 Fietsexamen begeleiden 

 Voetgangersexamen begeleiden 

 Mobilisatie rond de school 

 Onderhoud schoolfietsen 

 Ondersteuning/begeleiding tijdens autoloze Boetestraat 
 

Werkgroep Communicatie / Vrijwilligerscoördinatie: 

 Maandelijkse nieuwsflash  

 Facebook pagina & -groep 

 Mailinglist 
 

Werkgroep verloren voorwerpen: 

 Sorteren & foto’s maken voor facebookgroep 

 Doneren aan het goede doel na het einde van het schooljaar 
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Het oudercomité ondersteunt verder ook het schoolteam tijdens de meeste activiteiten, zoals dit schooljaar: 

 Creadag knutselgerief dat je niet meer nodig hebt kan dienen voor workshops tijdens de creadag, hulp bij de 

workshops wordt ook gevraagd. 

 Solidariteitsweek de prijzenkraam tijdens de solidariteitsweek heeft altijd bruikbare spulletjes nodig, alsook 

gebak voor de kerstkraam => opbrengst van de Solidariteitsweek gaat naar M’Lisada (weeshuis in Oeganda) 

 Quiz aan de Vaart Tombolaprijzen zijn altijd welkom op school gedurende het jaar, die zullen dienen tijdens de 

Quiz  

 Kleuterfeest Het oudercomité organiseert zelf de frietkraam en koude schotels tijdens de schoolfeesten (dit jaar 

enkel kleuterfeest), verder wordt er hulp gevraagd in de cafetaria achter de toog, bij het afruimen en afwassen, 

alsook vrijwilligers om te bakken of ander lekkers klaar te maken voor het dessertenbuffet. Ook zoeken we elk 

jaar bereidwillige ouders om foto’s / filmpjes te maken tijdens de optredens voor ons webalbum. 

 

Los van het oudercomité kunnen de leerkrachten uiteraard ook altijd hulp gebruiken tijdens de lessen – deze helpende 

handen worden tijdens het schooljaar door de leerkrachten zelf opgeroepen: 

 Lees- en vertelweek voorlezen in de klas, de week wordt afgesloten door de boekenbeurs (van Boekhandel 

Pardoes in Mechelen)... een percentage van de opbrengst krijgt de vriendenkring in de vorm van een boekenbon 

voor de klas- en schoolbibliotheken) 

 Meet- en weegcircuit 

 Techniekweek 

 

Met de opbrengst van de vele activiteiten is de voorbije jaren al heel wat verwezenlijkt, zoals: 

- Jaarlijkse bijdrage Levende Muziek voor de hele school 

- Jaarlijkse bijdrage aan vervoer/uitstappen tijdens milieu- & zeeklassen en trektochten  

- Jaarlijks sturen we het zesde leerjaar naar Pennenzakkenrock (als afscheidscadeau) 

- Jaarlijkse bijdrage sportdag 

- Jaarlijks ook de traktaties van Sinte Mette, Sinterklaas & de Paashaas  

- Bijdrage aan de speeltuigen op de middenspeelplaats en kleuterspeelplaats 

- Aankoop geluidsinstallatie / draadloze micro’s voor schoolfeesten 

- ... 

 

Plannen voor de toekomst: 

- Overdekte fietsenstalling 

- Aankoop podium en stoelen voor alle activiteiten (ipv altijd te moeten huren van de Stad)  
- Akoestische plafondisolatie grote refter 

 

Vergaderdata schooljaar 2016-2017 (telkens om 19:45 in de leraarskamer): 

- Woensdag 5 oktober 2016  

- Woensdag 7 december 2016  

- Woensdag 8 februari 2017  

- Woensdag 26 april 2017  

- Woensdag 21 juni 2017 

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/ 

Door mee te helpen aan één of meerdere van deze activiteiten wordt het werk van velen verlicht en beleef je de school 
ook op een hele andere manier. Zo merk je dat het eigenlijk één grote familie is die samen zorgt voor alle kinderen van 
de school. En daar wil jij toch zeker ook deel van uitmaken?  
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Aanspreekpunten binnen het oudercomité:  Contact: vriendenkring@despreeuwen.be 

Bestuur:   
Voorzitter: Tim Van der Stock (papa Thor, Wolf & Winter) 
Ondervoorzitter: Tom Resseler (directeur) 
Secretaris: Tineke de Vries (mama Dean, Rebecca & Devon) 
Penningmeester: Bart Torfs (meester) 
 
Werkgroep Feestcomité: 
Organisatie: Kenny Faes (papa Ferre) 
 Steve Bernaerts (papa Eva & Lien) 
 Nele Verelst-Bonne (mama Eva & Lien) 
 Mirca Siera (mama Bran & Lise) 
 Pieter Chielens (papa Scott & Jack) 
 Johan Beerens (papa Vinz) 
 Tim Van der Stock (papa Thor, Wolf & Winter) 
 Tineke de Vries (mama Dean, Rebecca & Devon) 
Ondersteuning: Katrien Kluppels (mama Casper/Xander/Sarah)  - Geert Nauwelaerts (papa Casper/Xander/Sarah)  
 Angelo Sanfilippo (papa Rine) - Peter Vertessen (papa Rune)   
 Luc van den Eynde (papa Bran & Lise) - Tamara De Keyser (mama Luna & Laura) 
 Lies Blaes (mama Charlotte) - Brice Mees (papa Ferre & Manon) 
 Ken Van Den Broeck .... + altijd nog helpende handen nodig 
 
Werkgroep Schoolbibliotheek: 
Katrien Kluppels (verantwoordelijke + biebouder) (mama Casper, Xander & Sarah) 
Tineke de Vries (verantwoordelijke) (mama Dean, Rebecca & Devon) 
Els Demeester (biebouder) (mama Kaat, Lieze & Nand) 
Kristel Wittens (biebouder) (mama Sofie) 
Anne Bosschaert (biebouder) (mama Stan & Vic) 
Ingrid Jacops (biebouder) (oma Eva & Lien) 
Carla Ramaekers (ondersteuning) (oma Ferre) 
Hilde Van Bulck (ondersteuning) (oma Eva & Lien) 
 
Werkgroep Tuin: 
Sarah Mispelters (verantwoordelijke) (mama Senne & Imme) 
Anneleen Van Tendeloo (mama Lucas & Elana) 
Willy De Ronghe (pépé Zina)       + VACATURE !! 
 
Werkgroep Verkeer/Veiligheid: 
Peter Vertessen (verantwoordelijke verkeer) (papa Rune) 
Evelien Dejaegere (verantwoordelijke veiligheid)  (mama Matthias)  + VACATURE !! 
 
Werkgroep Communicatie / Vrijwilligerscoördinatie: 
Tineke de Vries (verantwoordelijke) (mama Dean, Rebecca & Devon) 
 
Werkgroep verloren voorwerpen: 
Mirca Siera (verantwoordelijke) (mama Bran & Lise) 
Anneleen Van Tendeloo  (mama Lucas & Elana)    
 
Overige vaste waarden/allround hulp: 
Francis Deroost (papa oud-leerlinge) 
Emmy De Buck (mama Nore & Silke)     + altijd nog helpende handen nodig 


