
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN kunnen we onze school laten groeien. Ook jij kan een puzzelstukje zijn. Door projecten uit te 

werken in verbinding met alle leerkrachten, de bonte ouders en de leerlingen, willen we als oudervereniging 

alle leerlingen inspireren en optimale kansen bieden in een gezonde, veilige en mooie omgeving. 

 
We nodigen alle Bonte Ouders uit in 1 of meerdere werkgroepen. Dit kan als stille luisteraar, handige Harry/ 

Harriet of creatief brein. Iedereen is welkom met zijn / haar talent. 

Enkele werkgroepjes aan het woord 
 
 
 

  

Kleuterzone 

Vanuit ons moodboard 

werken we verder ideeën uit 

om aan de slag te gaan met 

de verdere uitwerking van de 

kleuterzone. 

 
 
 
 

 
Cultuur 

Er zal een lijst opgemaakt 

worden met typische 

onderwerpen om per 

onderwerp een uitstap te 

kunnen voorbereiden.. 

 
 
De bib 

De Bonte Ouders hebben een 

koffieverkoop georganiseerd. In 

samenwerking met Ray & Jules werd  een 

proefpakket aangeboden van 

biologische en eerlijke koffie. De opbrengst 

wordt gebruikt om boeken aan te kopen 

voor de schoolbib Fantasieplek.  

Op dit moment zijn we bezig met stickertjes 

te plakken op de rug van de boeken, zodat 

de        spechten kunnen zien welk thema het is,  

bijvoorbeeld koken, of familie. 

Feest 

Wij zijn met 2 projecten bezig op dit 

moment, enerzijds 27 maart : het lente-

ontbijt (je bestelt een ontbijt en dit wordt 

tot bij jou thuis gebracht) en 

anderzijds 26 juni : 10 jaar Bonte Specht. 

Voor het ontbijt willen we graag 

samenwerken met lokale winkels voor 

lokale en biologische producten, voor een 

gevarieerd aanbod (granola, fruitsap, 

zelfgemaakte choco en confituur, een 

gekookt eitje, in die richting zijn we op 

zoek). 

 
De volgende vergadering is op 8 maart. 
 
 



 

Kippenpark en moestuin 

Binnenkort zullen de kippen 

kunnen verhuizen. 

We kijken uit naar het zaaien 

/ planten, maar eerst zullen 

we het onkruid wat moeten 

wieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuin & klusdag 

Op de klusdag komen we 

samen, iedereen kan 

meehelpen, vele handen 

maken licht werk. Onze 

volgende klusdag is gepland 

op zaterdag 19 maart. Maar 

ook tussen de klusdagen door 

spreken we eens af, want we 

willen graag bijvoorbeeld wat 

bomen en struiken planten. 

Ook al is het maar een uurtje 

dat je kan komen, dit zorgt er 

toch voor dat er meer werk 

verzet kan worden. 
 

 

Tuin & Klus 

Werkgroep Tuin en Klus 

timmert verder aan de 

toekomst en zichzelf. 

Wie als ouder intekent in een Freinet 

verhaal, weet dat dit niet 

onvoorwaardelijk is. Het floreren van de 

school hang voor een groot deel af          van de 

vrijwilligerswerking van de 

ouders. Werkgroep Tuin en Klus is zo   een 

werkgroep die een grote impact heeft op 

de beleving van uw kind op 

school. We kunnen niet ontkennen dat   het 

de afgelopen 2 jaar niet vanzelfsprekend 

was om georganiseerd de werkgroep Tuin 

en   Klus doorheen de pandemie te 

loodsen. Lockdowns, bubbels, afstanden 
zijn niet bevorderlijk voor de   nauwe 
samenwerking die een werkgroep als Tuin 
en Klus vereist. Daarnaast onderging de 
werkgroep een generatiewissel. 
Oudgedienden   als Nicky, Janne en Kenny 
gaven na jaren toewijding de fakkel door aan 
de nieuwe generatie. Hierbij willen we hen 
nogmaals van harte bedanken voor 
hun onvoorwaardelijke inzet.  

De Bonte   Specht omgeving ging nooit staan 

waar ze nu staat, zonder hun inbreng. 

 
Enkele enthousiaste ouders hebben nu  de 

fakkel overgenomen. De bedoeling is om na 

een overgangsjaar (waarbij we ons vooral 

focussen de bestaande  infrastructuur) en 

hopelijk herwonnen   vrijheden, er volgend 

schooljaar terug   te staan met een solide 

werking en de  nodige ambities.  

De werkgroep is nog op zoek naar 

versterking in de breedte.  Er zijn twee 

soorten engagementen die  kunnen 

opgenomen worden. Vooreerst  zijn er de 

tuin en klusdagen waarbij we   steeds zoveel 

mogelijk handen proberen te verwelkomen 

om op een dag zoveel mogelijk klusjes te 

kunnen afvinken. Een uur, twee uur of een 

hele   dag, maakt niet uit. Vele handen 

maken licht werk. Nieuws hieromtrent   zal 

steeds gepost worden op de 

Facebookpagina van de Bonte Ouders  en in 

deze nieuwsbrief. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om 

iets  meer engagement op te nemen en tot 

de werkgroep zelf toe te treden. Op tijd en 

stond  wordt er met de werkgroep 

vergaderd m.b.t. de stand van zaken op 

school. De wensen van het  lerarenkorps en 

directie worden verzameld en eigen 

plannen worden gesmeed. Met deze 

werkgroepleden wordt nog af en toe 

tussendoor   wat bijgeklust ‘s avonds of in 

het weekend. Zijn er extra handjes nodig, 

dan posten we dit ook altijd op de 

Facebookpagina van de Bonte   Ouders. 

 
Om efficiënt te kunnen werken zal de 

werkgroep   Kippen zich ook terug 

aansluiten bij Tuin en Klus. Werkgroep 

Kippen focust zich vooral op het welzijn 

van onze gevederde vrienden. Eitjes  rapen, 

kippenperk en hok proper houden, 

voederen of de gezondheid van de 

dames controleren, behoren tot het 

takenpakket van deze werkgroep. Met 

het nieuwe kippenpark dat   werd 

aangelegd zullen onze kakelende 

dames en kraaiende heer de aandacht 

krijgen die ze verdienen. Wil je hier je 

steentje bijdragen, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met de   Bonte 

Raad. Zij zullen je met plezier 

introduceren. Spreek ook gerust Bonte 

klussers  aan op de speelplaats. Je zal met 

open armen ontvangen worden. 

 
Heb je weinig tijd of ben je niet van de 

handigste, dan zijn er ook steeds andere 

momenten om hulp te bieden. Jaarlijks is 

er de   appelpluk waarna we appelsap of 

confituur maken. We proberen ook elk 

jaar pruimen of bessenconfituur te maken 

en te verkopen.  

Bruis   je van de ideeën, aarzel dan ook niet 

om deze aan ons door te geven. Wij zullen 

deze steeds    overwegen en indien 

mogelijk verwezenlijken.  Een gebakje, 

soep of verfrissing op de klusdagen 

worden ook steeds geapprecieerd ook al 

kan je niet blijven. Alle beetjes helpen. 

 
Kortom, aarzel niet om de mouwen op te 

rollen   en mee te klussen om een steentje 

bij te dragen aan de leuke, onbezorgde en 

onvergetelijke schoolherinneringen van je 

kind(eren).  

 

Bram, papa Abel en Andreas. 

 


