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Basisschool De Bel (Muizen) nam deel aan wedstrijd van mediaconcern Eci en wint prijs

BASISSCHOOL DE BEL WINT BOEKENKAST VOL BOEKEN
”Zevenhonderd deelnemers, slechts 30 winnaars waaronder basisschool De
Bel. Dat is toch een mooie opsteker voor ons startend schooltje!”, zegt juf Ilse,
kleuterleidster in basisschool De Bel in Muizen. De school won twee
boekenkasten vol met boeken. “Hiervoor moest je in maximum 1000 letters
vertellen waarom je project - in dit geval ons schooltje - deze prijs zou
verdienen. Ik ben meteen in de pen gekropen.” De prijs komt de startende
basisschool goed van pas. “Enerzijds omdat we sterk groeien, volgend jaar
komt er een vierde leerjaar bij, en een uitbreiding van het aantal leesboeken is
dus welkom. Anderzijds omdat we met onze kinderen enorm hard werken aan
taalstimulering.” De twee volgepakte boekenkasten werden aan juf Ilse
overhandigd door zangeres Sandrine.
”Lezen is een recht voor iedereen en zowel arm als rijk zou boeken moeten kunnen
kopen”, zegt men bij Eci.be, organisator van de wedstrijd. “Toch is een boek nog
steeds een luxeproduct. Ook voor lokale instellingen is het niet evident om de
boekenkast aan te vullen. Met deze actie willen we ze een duwtje in de rug geven.”
Iedereen kon zijn of haar nominatie insturen. De boodschap was duidelijk, welke
organisatie verdient twee volle boekenkasten en waarom. De enige voorwaarde was
dat het om een non-profitorganisatie moest gaan.
"Voor onze bibliotheek binnen de school is dit een geweldig cadeau", zegt Els Van
Houtven, directeur van basisschool De Bel. "We kunnen onze collectie nu aanvullen
met een actueel aanbod kinderboeken.”
Journalisten die meer informatie wensen, contacteren:
Ilse Van Wunsel, kleuterleidster basisschool De Bel, tel: 0498/47.83.80
Basisschool De Bel is een wijkschool van Basisschool De Puzzel. Beide scholen behoren tot GO!
scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten avondonderwijs en 36
instellingen een van de grootste GO! 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.

