Ouderraad De Vriendenkring
VBS Spring in’t Veld Bellingen

Wie en wat?
Het ontstaan van ‘De Vriendenkring’ gaat ver terug in het verleden; een groepje
enthousiaste ouders wilde de school een financieel en praktisch duwtje in de rug geven door
het organiseren van talloze originele acties en de handen uit de mouwen te steken. We zijn
heel fier dat De Vriendenkring tot op heden nog heel actief is. Elk jaar sluiten nieuwe
enthousiaste ouders zich aan met één doel: onze kinderen en de school steunen met de
opbrengst van de acties.
We hebben bijvoorbeeld bijgedragen tot de aankoop van digitale schrijfborden, het delen in
de vervoerskosten (bus), de sponsering van de schoolreizen, ed. De steun en hulp is meer
dan welkom en zelfs onmisbaar geworden om bepaalde uitstappen of aankopen te
realiseren!

Intussen, vanaf schooljaar 2021-2202,
evolueerde De Vriendenkring naar een
echte ouderraad.
De basisdoelstelling van de ouderraad is
het bevorderen van de samenwerking
tussen ouders en school. We streven ook
naar medewerking aan het
verwezenlijken van een
opvoedingsgemeenschap waar onderwijsen opvoedingswelzijn van alle leerlingen
centraal staat. Daarom hecht de
ouderraad een groot belang aan een
goede relatie met de inrichtende macht,
het schoolbestuur, de directie en alle
personeelsleden van de school.

ONE TEAM, ONE DIRECTION!

Noella Akkaoui; mama van Nayha Roosens (4de leerjaar )

Karen Glorieux; Mama van Milo ( 5de leerjaar) , Félize (2de leerjaar)en
Oniz (2de kleuterklas)

Katrien De Pauw ; mama van 2 kindjes, uit de 2e/3e kleuterklas en uit de
onthaalklas/1e kleuterklas

Pieter Vanhassel; papa van Emma (1e kleuterklas)

Karolien Vandersteen, mama van Louise en Theo,
(4e leerjaar)

Hanneke Agneessens, mama van Warre
(1ste leerjaar), Annabel (2de kleuterklas) en
Aagje(start september 2022)

Marijke Teirlinck, mama van Lucas
(2de kleuterklas) en Lars (onthaalklas)

Ellen Minner, mama van Yana (6e leerjaar) en Senne (4e leerjaar)

Saskia Brisaert, mama van Finne Demesmaeker (5e leerjaar)

Ludo van Cauwenberge, papa van Noa (5deleerjaar)

En Karl Declercq , Katrien Rypers, Jolien VanHassel, Jonas Nachtegael en Vanessa Linthout

Dagelijks bestuur
•
•
•

Voorzitter: Karolien
Secretaris: Karen
Penningmeester: Noella

De afgevaardigden van de schoolraad zijn : Marijke en Karen

Zin om ons ook te vervoegen?
Stuur een mailtje naar vriendenkring.bellingen@gmail.com
of spreek een van onze leden aan

Een vraag over onze participatie in de schoolraad of onze
werking?
Ons huishoudelijk reglement en onze verslagen zijn te
raadplegen via de website

Onze werking
Activiteiten, zorgen voor verbinding en participatie

Vergaderingen en activiteiten
Het aantal vergaderingen per jaar ligt niet vast, maar hangt af van de activiteiten die we organiseren.
De focus ligt hier op de praktische aanpak om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, er
hoort ook een woordje van de directie, overlopen van de financiële situatie, enz. bij.
Onze afgevaardigden van de ouderraad nemen daarnaast ook nog deel aan de vergaderingen van de
schoolraad.

Hieronder vind je de kalender met de geplande vergaderingen en activiteiten voor het schooljaar
2021-2022.
16 februari: Vergadering ouderraad
22 februari: Schoolraad (Marijke en Karen)
10 maart:
22 april:

Vergadering ouderraad
Kinderfuif

9 juni:

Vergadering ouderraad

16 juni:

Schoolraad (Marijke en Karen)

23 juni:

Afsluitvergadering ouderraad

29 juni:

Rapportdrink

Recente acties/ verwezenlijkingen
2021 december: de Sinterklaas ontbijtmandenactie was
opnieuw een groot succes! Vele grote en kleine kindjes
konden smullen van een lekker ontbijt
Naast onze kinderfuif, is dit uitgegroeid tot één van
onze grootste activiteiten. Praktisch gezien heeft dit
heel wat voeten in de aarde, maar met onze
vriendenkring loopt dit alles van een leien dakje!

2021 oktober: De wandeling met als thema ‘Circus’ was
een plezier voor groot en klein. Met deze wandeling
kunnen we als Vriendenkring zowel ouders als kinderen
op een leuke manier samenbrengen en volledig laten
opgaan in een spannende zoektocht.

2021 mei: De allereerste wandeling met diverse
thema’s kon op veel bijval rekenen. De weergoden
waren ons goed gezind, de wandelaars waren blij om in
tijden van lockdowns en beperkingen toch in alle
veiligheid eens onder de mensen te kunnen komen!

2022 april: het komende evenement is de Kinderfuif,
met aansluitend het praatcafé voor de ouders! Na 2
jaar kan dit eindelijk plaatsvinden! Iedereen van harte
welkom!

