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Busleyden Atheneum campus Zandpoort combineert Dikketruiendag met positieve
energie en verbondenheid, vrijdag 17 februari, Zandpoortvest Mechelen

LEERLINGEN
IEDEREEN IN

BUSLEYDEN

ATHENEUM

PAKKEN

De leerlingen van Busleyden Atheneum campus Zandpoort pakken iedereen in,
letterlijk en figuurlijk. “Wat doen ondernemende leerlingen als ze de opdracht
krijgen iets uit te werken voor Dikketruiendag? Iedereen inpakken!
Medeleerlingen, leerkrachten, campuscollega’s … niemand ontsnapt aan hun
wedstrijd om het snelst mummificeren met een warme sjaal”, zegt Aziza
Lachkar, leerkracht Economie op campus Zandpoort. Nadien worden alle sjaals
geschonken aan vzw ‘De Keeting’ in Mechelen.
Dikketruiendag heeft tot doel leerlingen bewust te maken van thema’s als
energieverspilling en CO2-uitstoot.
Maar energie kan ook worden geïnterpreteerd als positieve energie tussen leerlingen
onderling en naar leerkrachten toe.
“Natuurlijk komt de opwarming van de aarde vrijdag aan bod, maar ook de warmte en
verbondenheid in de klasgroep. Want dat typeert onze energieke ondernemers-in-dedop die op deze campus veel in teamverband aan projecten werken”, zegt Aziza
Lachkar.
“De leerkracht vroeg ons iets te bedenken voor Dikketruiendag. En toen we het idee
hadden – iedereen mummificeren met een sjaal – vroeg ze ons om het van begin tot
einde ook uit te werken. Hoe dit aanpakken, wat moeten we kopen, wat kost dat, hoe
maken we het aan iedereen bekend, … op een ondernemende manier leren, vinden
we leuk”, zegt een leerlinge van het derde leerjaar Business & Economics.
Nadien worden de sjaals geschonken aan vzw De Keeting in Mechelen. “Want
schenken aan goede doelen beperkt zich niet tot de kerstperiode. Je moet je elke
dag voor elkaar en de samenleving inzetten”, vinden de leerlingen.
“Positieve energie en ondernemerschap zijn heel bepalend voor de sfeer op onze
campus. Ook deze ludieke actie toont de onderlinge verbondenheid tussen de
leerlingen en het campusteam. Hartverwarmend. Wij zullen vrijdag die paar graadjes
minder in de klas dus niet voelen”, lacht Aziza Lachkar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aziza Lachkar, tel 015 27 56
50
Busleyden Atheneum is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600
cursisten avondonderwijs en 35 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 Geert Van Hoof.

