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Leerlingen basisschool De Spreeuwen (Mechelen) overhandigen dinsdag 28 februari
om 10u30 een cheque van ruim 8.000 euro aan Artsen Zonder Grenzen en Rode
Kruis

LEERLINGEN GEVEN GROTE CHEQUE AAN GOEDE DOEL
Het geld van de solidariteitsweek is geteld en bedraagt maar liefst 8.255 euro.
“De kinderen hebben zichzelf overtroffen!”, zegt Tom Resseler, directeur van
basisschool De Spreeuwen. Dinsdag 28 februari, om 10u30, overhandigen de
leerlingen het bedrag aan Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis.
Het is de taak van de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar om
een solidariteitsweek te organiseren vlak voor de Kerstvakantie. Diverse activiteiten
worden dan georganiseerd door de leerlingen om geld in te zamelen.
Dit jaar ligt de opbrengst wederom hoger dan vorig jaar.
“Elk jaar denken we dat de limiet qua ingezameld bedrag bereikt is. Maar kijk, ook dit
jaar hebben die kleine handjes weer meer centen bijeen weten sprokkelen. De
hoogte van het bedrag is uiteraard niet het belangrijkste. Het engagement dat mijn
leerlingen tonen jaar na jaar doet mij nog het meeste plezier”, zegt Tom Resseler.
De leerlingen van basisschool De Spreeuwen steken voor de meest uiteenlopende
activiteiten hun handen uit de mouwen: een kerstkraam, popcornverkoop, groentenen fruitkramen, volksspelen, een derdewereldrestaurant met zelfgemaakte chili con
carne, strijkatelier, zwemmarathons…. “Zolang het maar geld opbrengt voor hun
goede doel”, lacht Tom Resseler.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Resseler, directeur van
Basisschool De Spreeuwen, tel: 015 27 29 86.
Basisschool De Spreeuwen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen één 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.

