
 

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 onderwijs- 

en 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 (5de leerjaar ) 

  

 

 

Karen Glorieux; Mama van Milo ( 6de leerjaar) , Félize (3de leerjaar) en    

Oniz  (3de kleuterklas) 

 

     

Katrien De Pauw ; mama van 2 kindjes uit de 3e kleuterklas en uit de 2e 

kleuterklas 

 

 

     Pieter Vanhassel; papa van Emma (2e kleuterklas) 

 

 

 

         Karolien Vandersteen, mama van Louise en Theo,  

         (5e leerjaar) 

 

 

                            Hanneke Agneessens, mama van Warre      

                            (2ste leerjaar), Annabel (3de kleuterklas) en 

                            Aagje(onthaalklas) 

 

 

        Marijke Teirlinck, mama van Lucas 

                                                                                                                 (3de kleuterklas) en  

                                                                                                                 Lars (1ste kleuterklas) 

 



       Ellen Minner, mama van Senne (5e leerjaar) 

 

 

 

 

      Saskia Brisaert, mama van Finne  (6e leerjaar)  

 

 

 

                                                        

                                                                        Ludo van Cauwenberge, papa van Noa (6deleerjaar)  

 

 

 

  

Annelies Lemmens, mama van 

Korneel (1ste kleuterklas) 

 

 

Katrien Claes, mama 

van Lionel (1ste 

kleuterklas) 

  

 

En Karl Declercq ,  

Katrien Rypers,  

Jolien VanHassel,  

Bertrand De Belie,  

Davina Bogaers (mama van Lukas (1e kleuterklas)  

 

 

 



 

Dagelijks bestuur 

• Voorzitter: Karolien 

• Secretaris: Karen 

• Penningmeester: Noella 

De afgevaardigden van de schoolraad zijn : Marijke en Karen. 

Hanneke is invaller in geval van afwezigheid. 

 

 
 

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 

 

mailto:vriendenkring.bellingen@gmail.com

