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Leerlingen van het eerste leerjaar van KTA Wollemarkt stappen vrijdag 20 maart hele
dag langs de Mechelse rivieren. Ze sluiten hun wandeling af met een bezoek aan het
Huis van de Mechelaar om 14.30 uur, waar enkele kunstwerken van de leerlingen met
als thema Water te bewonderen zullen zijn.

LEERLINGEN VAN KTA WOLLEMARKT STAPPEN HELE
DAG LANGS RIVIEREN VAN MECHELEN
Leerlingen van het leerjaar 1B van KTA Wollemarkt (vanaf 1 september
Busleyden Atheneum campus Stassart) stappen vrijdag 20 maart een hele dag
langs de Mechelse rivieren. Ze doen dit in het kader van Wereldwaterdag. De
leerlingen hebben ook een kunstwerk gemaakt rond het thema ‘Water’. De
kunstwerken zullen te bewonderen zijn op de tentoonstelling die plaatsvindt in
het Huis van de Mechelaar. De leerlingen van 1B en hun leerkrachten zullen
hun Wereldwaterdag dan ook daar afronden, op de tentoonstelling BOVEN
WATER, rond 14.30 uur in het huis van de Mechelaar.
De deelname aan Wereldwaterdag kadert in een groter project rond het thema Water
in de lessen Project Algemene Vakken. Tijdens deze lessen besteden de leerlingen
veel aandacht aan de problematiek van de watervervuiling en denken ze na hoe men
minder water kan verbruiken.
Voorafgaand aan de wandeling zochten de leerlingen op welke rivieren, waterlopen
en kanalen er door Mechelen lopen en welke functie die hebben. Waar de bron en de
monding is, waarvoor water zoal gebruikt wordt, enzovoort.
Op school volgden de leerlingen reeds een workshop rond water die gebracht werd
door een medewerkster van Broederlijk Delen. Ook hun campagne staat dit jaar in
het teken van water. Ze vragen aandacht voor de watervervuiling in Peru. Door de
vele goudmijnen wordt het water daar zeer sterk vergiftigd en kunnen de boeren niet
meer aan landbouw doen.
Ook de stad Mechelen doet mee aan deze campagne. Ze organiseren een
tentoonstelling van de bekende Peruviaanse kunstenaar Teodoro Ramirez. Hij
maakte een aantal kunstwerken die het recht op water in Peru in beeld brengen.
De leerlingen van 1 B van KTA Wollemarkt hebben ook een kunstwerk gemaakt rond
‘Water’. Er werden enkele winnaars gekozen en ook die werken zullen te
bewonderen zijn op de tentoonstelling in het Huis van de Mechelaar.
De leerlingen van 1B en hun leerkrachten zullen de Wereldwaterdag dan ook
afronden op de tentoonstelling BOVEN WATER rond 14.30 u in het huis van de
Mechelaar.
Voor meer informatie over dit project en het af te leggen traject op vrijdag 20
maart kan u zich wenden tot mevr. Veerle Vansevenant 0495 86 17 77 of
mevrouw Foqué 0475 93 99 90

