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Leefschool Pluishoek bestaat 15 jaar en viert dit met een Pluisfeest, zaterdag 5 juni,
van 14u tot 18u, Pluishoekstraat 3, Heist-op-den-Berg

VERJAARDAGSPLUISFEEST
Leefschool Pluishoek bestaat 15 jaar. “Dat moeten we natuurlijk vieren!
Zaterdag 5 juni, van 14u tot 18u, is iedereen welkom op ons
verjaardagsfeestje”, zegt Chris Verbruggen, directeur van Leefschool
Pluishoek.
Feesten doen ze op Leefschool Pluishoek niet enkel met een hapje en een drankje.
“We maken er een bruisende namiddag van vol activiteiten. Op het programma staan
onder meer creatieve workshops, leuke spelletjes en een vrij podium voor de
kinderen én hun ouders. Om 18u sluiten we de dag af met een grote barbecue”,
aldus Chris Verbruggen. “Het is een beetje zoals een verjaardagsfeestje. Van uur tot
uur kunnen de kinderen en hun ouders deelnemen aan allerlei activiteiten. Maar wie
liever gewoon voor een hapje en een drankje komt, is natuurlijk ook van harte
welkom.”
Inschrijven voor het Pluisfeest is niet nodig. Inschrijven voor de barbecue wel. Stuur
een e-mail naar de.pluishoek@g-o.be of bel naar 015 22 06 06 en u ontvangt een
BBQ-bestelformulier.

Voor meer informatie:
Sandra Van Maurik - communicatiecoördinator Scholengroep 5
Tel: 015 50.41.83 - E-mail: sandra.vanmaurik@sgr5.be

Leefschool Pluishoek is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 11.783 leerlingen, 2000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen één 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.
Het GO! (spreek uit “gee oo”) vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde,
creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

