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GO! basisschool De Abeel in de Ivo Cornelisstraat lag tien jaar geleden volledig in de
as, maar staat vandaag sterker dan ooit. Het eerste schoolfeest in de nieuwbouw met
een rommelmarkt die er aan vooraf gaat, vindt plaats op zaterdag 5 mei van 10 tot 16
uur, Ivo Cornelisstraat 2 in Mechelen

FEEST VOOR DE HELE BUURT
Basisschool De Abeel is uitgegroeid tot een volwaardige basisschool met 123
leerlingen in een gloednieuw schoolgebouw. Zaterdag 5 mei vindt hier voor het
eerst het schoolfeest plaats. “Een feest voor iedereen. Leerlingen, ouders en
alle buurtbewoners zijn welkom. We combineren het schoolfeest met een
rommelmarkt. Wie nog oude spulletjes wil verkopen, kan zich inschrijven via
adjunct.bsabeel@gmail.com of bellen naar 015 41 54 02”, zegt Dirk Van
Steyvoort, directeur van basisschool De Abeel.
De verslagenheid was groot, toen 10 jaar geleden het wijkschooltje in de Ivo
Cornelisstraat volledig afbrandde. “Maar achteraf gezien was het de start van een
enorme solidariteitsgolf die onze school sterk verankerde in de buurt. Vandaag is het
kleuterschooltje van toen uitgegroeid tot een grote basisschool met negen klassen,
een moderne eetzaal en ruime speelplaatsen. Nu ook de nieuwbouw af is, is het tijd
voor een groot schoolfeest waarop we ouders maar ook alle buurtbewoners
uitnodigen”, zegt Dirk Van Steyvoort, directeur van basisschool De Abeel.
Dat de school kan rekenen op een groot engagement uit de directe omgeving, blijkt
uit het feit de organisatie van het schoolfeest gebeurt in samenwerking met vele
buurtorganisaties.
“De kinder- en tienerwerking, J@M, dienstencentrum Den Abeel, onze moedergroep
… allemaal werken ze mee aan ons schoolfeest. Naast leuke randanimatie en
gezellige eet- en drankstandjes, organiseren we ook een rommelmarkt van 10 uur tot
13 uur. Iedereen is zaterdag dus van harte welkom om te komen snuisteren op de
rommelmarkt, te proeven van onder andere lekkernijen die de mama’s zelf hebben
gemaakt en samen met ons te genieten van het eerste schoolfeest in ons
gloednieuwe schoolgebouw.”

Voor meer informatie:
Dirk Van Steyvoort, directeur van de basisschool De Abeel, tel: 015 20 51 79
Basisschool De Abeel is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.000 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen 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.

