Persbericht
20.01.2012

Vrijdag 27 januari 2012 organiseren de kleuters van de Esdoornschool voor de 25ste
keer een grootouderfeest, Cultuurhuis Leliëndael, Leibeekstraat 2 te Hombeek.

KLEUTERS ESDOORNSCHOOL VIEREN AL 25 JAAR
FEEST MET OPA EN OMA
Het begon allemaal 25 jaar geleden met een bescheiden feestje met amper twee
kleuterklasjes. Vandaag is het initiatief uitgegroeid tot een grootse happening
waarbij acht kleuterklassen – ofwel een 200-tal kleuters – samen met hun
grootouders feestvieren. Het evenement gaat door in Cultuurhuis Leliëndael,
Leibeekstraat 2 in Hombeek. De peuters en de eerste kleuterklassen treden op
in de voormiddag om 10u en de tweede en derde kleuterklassen om 14u.
Alle grootouders worden uitgenodigd door hun kleinkind om naar het cultuurhuis te
komen. Daar brengen de kleine sterren van basisschool De Esdoorn een prachtige
dans op de planken met als rode draad doorheen alle dansjes het thema ‘Musical’.
“Met de organisatie van dit ‘Grootouderfeest’ willen wij de rol die grootouders veelal
spelen of speelden in de opvoeding van hun kleinkinderen in de kijker zetten. Al die
opa’s en oma’s verdienen een feestje”, zegt Guido Slachmuylders, directeur van
basisschool De Esdoorn.
“Daarnaast worden de grootouders op een leuke manier betrokken bij de werking
van de school van hun kleinkind(eren).”

Voor meer informatie:
Guido Slachmuylders, directeur van basisschool De Esdoorn, tel: 015 41 45 03

Basisschool De Esdoorn is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda
Van Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 700 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! (spreek uit “gee oo”) vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde,
creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

