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Leerlingen uit de pop-upklas voor anderstalige asielzoekers en nieuwkomers op de
Nekker-site in Mechelen, ook wel basisschool Welkom genoemd, winnen eerste prijs
in de Grote Prinses Arabella scholenwedstrijd met origineel filmpje.

BASISSCHOOL WELKOM WINT EERSTE PRIJS
De kinderen uit het pop-upklasje voor anderstalige asielzoekers en
nieuwkomers dat onlangs op de Nekker-site in Mechelen werd geïnstalleerd,
winnen de wedstrijd van uitgeverij De Eenhoorn en De Zondag. Die wedstrijd
werd georganiseerd naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de
boekenreeks Prinses Arabella. Alle scholen uit Vlaanderen en Brussel konden
deelnemen. De jonge asielkinderen tussen 2,5 en 7 jaar maakten een filmpje
over Prinses Arabella in de dierentuin. Het filmpje is hier te bekijken
https://www.youtube.com/watch?v=tJ_-yWCHLdI&feature=share
De pop-upklas is een initiatief van alle Mechelse onderwijspartners. Juf Katrien en
meester Jorn geven de asielkinderen uit het nabijgelegen nood-opvangcentrum een
taalbad Nederlands en laten hen wennen aan een schoolritme.
“We hoorden over de wedstrijd van De Zondag en Uitgeverij De Eenhoorn en
besloten mee te doen”, zegt juf Katrien van basisschool Welkom, zoals het popupklasje ook wel wordt genoemd. “De opdracht was om de dierentuin van Prinses
Arabella en haar vriendjes na te maken. We hebben met de jongste leerlingen het
nieuwste dierenboek van prinses Arabella bekeken en zijn met allerlei materialen aan
de slag gegaan. Daarna hebben we scene per scene gefilmd en gemonteerd. Veel
werk, maar iedereen deed enthousiast mee. En nu hebben we nog gewonnen ook!”
De school trakteert de leerlingen op een uitstap naar de kinderboerderij. “En we
ontvangen van uitgeverij De Eenhoorn 100 boeken voor in de schoolbibliotheek plus
een Arabella-feestpakket met Arabellaboek, kaartjes en leuke poster. Bovendien
komt de pop-upklas met haar creatie in De Zondag”, zegt meester Jorn.

Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Willem Mestdagh, coördinator van de pop-upklas op de Nekker-site, tel: 015 20
43 09

