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1. Financiën 
Alle kosten inkomsten zijn binnen en alles afgerekend, behalve de ijsjes van het schoolfeest. 
Er staat een mooie som op zowel de zicht- als spaarrekening, ondanks grote investeringen en giften 
van de vriendenkring voor toch wel aanzienlijke bedragen. Dit jaar houden we een pak meer over 
dan vorig jaar. (De school genereert zelf uiteraard ook meer middelen dankzij het groeiend 
leerlingenaantal). 
De schoolfotograaf heeft dit jaar merkelijk meer verkocht (nieuw concept: pakjes niet meer mee 
naar huis, ecologisch verantwoord). Er werd opnieuw een overeenkomst gesloten naar volgend jaar 
toe, maar indien er opnieuw zoveel fouten gebeuren, zal het de laatste keer zijn. Hun excuus voor 
de fouten en vertragingen was dat de druk te groot was na het verlaten van de datum van de 
schoolfotograaf (wegens staking) 
 
Het werk aan de nieuwe fietsenstalling is net begonnen. Misschien op een wat ongelukkig moment 
in het schooljaar, maar zo gaat dat nu eenmaal met aannemers, je moet ze nemen wanneer je ze 
krijgen kunt. De bovenste laag van de chape is eraf (de betonplaat bleek enorm diep te zijn en  
moeilijk te verwijderen dus werd er geopteerd om enkel de bovenste laag te verwijderen), daarop 
komen betontegels. Tegen september/oktober zou de nieuwe fietsenstalling af moeten zijn. 
In principe zijn deze kosten voor de school, maar de vriendenkring zal hiervoor ook een bijdrage 
doen indien er kosten zijn buiten budget. 
 
2. Activiteiten 
Evaluatie Kleuterfeest – 20 mei 2017 
Er werd binnen het schoolteam beslist om vanaf volgend jaar een grimeerstand te voorzien tijdens 
zowel het lagere schoolfeest als het kleuterfeest. Dit vraagt veel vrijwilligers (4 à 5 per shift), maar 
is iets dat draait eens het voldoende bemand is. De kleintjes zijn er dan ook dol op. 
 
De volksspelen die nu gehuurd worden van JumpBouncer kosten de school momenteel €550, maar 
zijn niet in goede staat. De school overweegt dus om zelf spelen aan te kopen om zo geld uit te 
sparen en deftiger materiaal kunnen aanbieden tijdens de schoolfeesten. 
De springkastelen hebben ons dit jaar niks gekost, dankzij de Rode Neuzenactie, waarbij de 
Spreeuwenschool de meeste rode neuzen verkocht en een sponsoring won van springkastelen in te 
zetten tijdens het kleuterfeest. Hierdoor spaarde de school €310 uit. 
 



Het kleuterfeest bracht € 3.750,00 op. Er was ook een 12-12-Hongersnood-standje van L3B, die 
kaartjes verkochten. Deze stand bracht alleen al meer dan € 1.100,00 op voor het goede doel. 
 
3. Werkgroep Communicatie/ Medewerkerscoördinatie 
Er wordt een oproep gedaan naar medewerkers voor de werkgroepen. 
Tijdens de zomerdrink worden affiches met de vacatures uitgehangen, alsook de data van volgend 
schooljaar. 
 
 
4. Werkgroep Tuin 
* Er komen vleermuizenkasten. 
* De beplantingen die in de perken staan, blijven die? Veel ervan is aan vervanging toe wegens  
   kapot of niet onderhoudsvriendelijk en dus onbegonnen werk. Eventueel moeten er steentjes, een  
   worteldoek en/of verstikkende bodembedekkers komen. 
* Tuinier Yannick De Ley komt de klimop en haag onderhouden.  
* De haagbeuk is stuk, de groendienst is te ruw bezig geweest en heeft bovendien niet alles gedaan    
   gekregen. 
* De KLUSDAG wordt gepland eind september/oktober. 
 
 
5.  Werkgroep Verkeer 
De vorige directeur heeft een heel dossier opgemaakt voor de hele Battelsesteenweg. Fons heeft 
antwoord gekregen dat de Battelsesteenweg een gewestweg is en dus niet onder de bevoegdheid 
van de Stad Mechelen valt, waardoor dat de Stad Mechelen weinig inspraak heeft. 
De asfalt in de Battelsesteenweg zal worden vervangen, waarna de straat wellicht zal worden 
overgedragen aan de Stad. 
Nu is het de weg voor zwaar vervoer, dit kan niet veranderen tot de brug over de E19 wordt 
aangepast om een alternatieve route te creëren. Deze aanpassingen zouden gepland staan in het 
najaar. De eilandjes en signalisatie op de Battelsesteenweg worden ook vervangen met de 
asfaltering van de Battelsesteenweg. 
Er komt 1 Octopuspaal. 
 
 
6.  Werkgroep Schoolbibliotheek 
De ophaalronde is begonnen.  
We zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers naar volgend jaar toe, aangezien er twee van 
onze biebouders stoppen. 
In september organiseren we een kaft- en plakdag (op woensdagvoormiddagen). Iedereen die een 
handje wil toesteken is meer dan welkom (ook éénmalig). 
Er wordt eens nagedacht of er nieuwe kasten nodig zijn in de gang om de bieb uit te breiden, met 
alle nieuw aangekocht en gekregen boeken.  
Eventueel kunnen er smartgames voor de klassen aangekocht worden met de boekenbon. 
 
 
7. Varia: 
* Verloren voorwerpen: tijdens het oudercontact op maandag 26/6 worden alle verloren voorwerpen   
   uitgestald. Evelien zorgt hiervoor in het kleutergebouw, Nele bij de lagere school. 
 



    Nadien worden ze geschonken aan het goede doel. 
* Opendeurdag: dit schooljaar komt er geen opendeurdag, wat sommigen jammer vinden, maar het    
   is heel moeilijk een team te motiveren om een hele namiddag in de klas te zitten wachten om  
   slechts enkele ouders te zien opdagen. Tijdens de infoavonden in september worden alle afspraken  
   besproken en is er direct contact tussen leerkracht en ouders en tijdens de wisseldag op vrijdag 23  
   juni kunnen de kinderen al kennismaken met hun volgende leerkracht en klasgenoten. 
   De data voor volgend schooljaar worden bekendgemaakt, alsook wanneer de infoavonden plaats  
   zullen vinden. 
 
 
8. Data volgend schooljaar:  

 
Er werd een bedankingsreceptie voorzien na de vergadering om alle aanwezige vrijwilligers te 
bedanken voor hun hulp en inzet voor het hele schooljaar.  
 
  >>> Verslaggever Tineke de Vries (29/06/2017) 

 
 
 
 
 
 

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/ 

 
Bent u oud-leerling van BSGO De Spreeuwen of ken je zo iemand? Word dan lid van onze oud-leerlingen-

groep op facebook: 
https://www.facebook.com/groups/OudleerlingenBSGODeSpreeuwen/ 
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