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Basisschool Klim Op ontvangt tijdens schoolfeest op zondag 17 juni twee
kwaliteitslabels: het label ‘verstandige school’ en het ‘compostlogo’. De logo’s worden
uitgereikt door de schepenen van onderwijs en milieu en door de
kinderburgemeester (oud-leerling van BS Klim Op). Iedereen is welkom op het
schoolfeest, van 11u30 tot 17u30, Schoolstraat 10 te Bonheiden.

ERKENNING VOOR MILIEUBEWUST BELEID VAN
BASISSCHOOL KLIM OP
Tijdens het schoolfeest op zondag 17 juni krijgt GO! basisschool Klim Op het
logo van 'Verstandige School' uitgereikt. Met dit logo worden scholen die
milieubewust werken in de bloemetjes gezet. “Het nieuwe label is een
erkenning voor onze leerlingen en leerkrachten die al jaren vele activiteiten
rond duurzame mobiliteit, afvalpreventie en energie op getouw zetten”, zegt
Tom Smets, directeur van basisschool Klim Op. “Daarnaast ontvangen wij ook
het compostlogo voor ons afvalpreventie- en compostbeleid. Beide
kwaliteitslabels zullen een mooi plekje krijgen op onze schoolgevel.”
Naast de uitreiking van de twee labels zal het schoolfeest ook nog om andere
redenen weer een groot succes worden. De school wordt namelijk omgetoverd tot
een groot sport- en speelparadijs.
“We voorzien springkastelen, optredens, een barbecue, leuke activiteiten, … Alles is
aanwezig om er een groot feest van te maken. En iedereen is natuurlijk welkom!”
Na de uitreiking van het logo ‘verstandige school’ en het ‘compostlogo’ zullen de
leerlingen het lied ‘Wij doen allemaal mee!’ zingen onder begeleiding van een
muzikant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Smets, directeur basisschool
Klim Op, tel: 015 51 26 44.
Basisschool Klim Op is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000
cursisten avondonderwijs en 36 instellingen is een van de grootste 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.

