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Als Springcomité gingen we in de vakantie al van start met het openingsfeest samen met extra vrijwilligers! Het 

was een succes, leerlingen konden hun klasjes komen bewonderen, vriendjes en vriendinnetjes zagen elkaar blij 

terug en ouders konden heerlijk bijbabbelen. Het was een fantastische namiddag, even voelden we de hete adem 

van coronamaatregelen niet… stiekem toch een hele bevrijding. 

Het schooljaar begon ook zonder strenge regels en we konden een ‘Dag van de Leerkracht’ organiseren. Het 

werden netjes individueel ingepakte lunches in prachtige gepersonaliseerde koeltassen! Als Springcomité zorgden 

we er ook voor dat de leerkrachten deze lekkernijen in alle rust, met het hele team, konden verorberen doordat 

de speelplaatsbewakingen werden overgenomen door ouders! Bedankt voor de helpers van die dag! 

We konden ook al de 20 gratis kiwi-ballen aanvragen die we elk jaar krijgen als we 300 zespri-stickertjes inleveren. 

Dit gaat via ‘Fruit een lekkere buit!’. Kiwi-stickertjes mogen altijd binnen gebracht worden op het secretariaat, 

volgend jaar hebben we er weer 300 nodig…  

En dan kwam de moeilijkste opdracht tot nu toe van het schooljaar. Hoe gaan we de spaghettidag aanpakken? 

Vorig jaar werden we gedwongen om enkel een take-away te doen, maar dit had een enorme negatieve impact 

op de inkomsten. De knoop werd doorgehakt, we zouden een ‘gewone’ spaghettidag organiseren en voor degene 

die zich toch niet zo comfortabel voelen in een zaal vol spaghetti-eters, zouden we ook een take-away 

organiseren. Het werd hopen en bidden dat de coronaregels die op de dag zelf van kracht zouden zijn geen roet in 

de spaghettisaus zouden strooien… Maar het is gelukt! De spaghettidag werd weer als vanouds een groot succes! 

De inkomsten haalden ruim de verwachtingen van 2 jaar geleden weer! Een dikke merci aan alle steunende 

sponsors, helpende handen en etende eters! 

Na de herfstvakantie (dus ja, deze week al!) starten we weer met lekkere, warme soep voor alle leerlingen en 

leerkrachten. Als Springcomité zorgen we ervoor dat er elke vrijdag soep is en uitgedeeld wordt. Jullie kregen hier 

ook een hulpvraag voor in de boekentas. Bij deze, meld jullie in grote getalen! Hoe meer soepmakers er zijn, hoe 

minder keren er soep moet gemaakt worden!  

Op de agenda voor dit kalenderjaar staat nog de kerstmarkt… Helaas gaan de cijfers weer de foute richting uit en 

verwachten toch terug strenge coronaregels. We zullen dus nog even moeten afwachten of die kan doorgaan en 

in welke vorm, want safety first hé      …  

Tot slot nog enkele oproepen. 

De school is dringend op zoek naar mensen die in noodgeval mogen opgebeld worden om in te springen bij de 

opvang (ochtend of avond) of als buschauffeur. Als iemand van de vaste vrijwilligers ziek is, is het handig om een 

reservelijst te hebben. De school denkt daarbij niet alleen aan jullie als ouders, maar ook aan jullie achterban. Dus 

denk aub even na of er mensen in jouw omgeving hier eventueel toe bereid zijn… (hiervoor kan je mailen naar 

zwannet@despringplank.net).  

Wil jij graag mee in ons fantastische Springcomité stappen? Of ben je gewoon eens nieuwsgierig wie er allemaal 

inzit? Je bent meer dan welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen en te genieten van een gezellige 

avond op 22 november om 19u30, gewoon op school (tenzij de coronamaatregelen anders beslissen, indien je wil 

deelnemen stuur naar joris.djoos@telenet.be). 

Lieve groetjes, 

het Springcomité 

mailto:zwannet@despringplank.net

