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Basisschool Maurits Sabbe, Ieperleestraat 19, wint wedstrijd ‘Schoonste School’
georganiseerd door de stad Mechelen in het kader van ‘Stad om te Zoenen!’

BASISSCHOOL MAURITS SABBE IS SCHOONSTE
BASISSCHOOL VAN MECHELEN
Een jaar lang mag GO! basisschool Maurits Sabbe zich de schoonste
basisschool van Mechelen noemen. Naast deze titel ontving de school ook een
geldprijs van 500 euro.
“Mechelen wil een propere en leefbare stad zijn. Elk jaar organiseert ze daarom
de wedstrijd ‘Schoonste straat’. Dit jaar werd voor het eerst ook de wedstrijd
‘Schoonste school’ georganiseerd. En daar besloten wij voluit aan mee te
doen!”, zegt Dirk Van Steyvoort, directeur van basisschool Maurits Sabbe.
Dinsdag 5 juni mochten de directeur en enkele leerlingen hun opwachting maken bij
Caroline Gennez, schepen van onderwijs, Marina De Bie, schepen van Leefmilieu en
Wijk- en Dorpszaken en Greet Geypen, schepen van openbare werken. Zij waren vol
lof over de inspanningen van de basisschool.
“We hebben ons voor 100% ingezet”, zegt Dirk Van Steyvoort. “De kleuters hebben
speelplaatsen en voortuintjes zwerfvuilvrij gemaakt. De kinderen van de lagere
school maakten enkele straten rond de school proper. De leerlingen hingen
zelfgemaakte affiches op en staken flyers in de brievenbussen. Met een deel van het
afval knutselden ze werkjes voor de ‘zwerfvuiltentoonstelling’, waarop ouders werden
uitgenodigd. Het overige vuil brachten de oudste leerlingen naar het containerpark.”
Hoewel de actie liep van 1 oktober 2011 tot 11 mei 2012 is basisschool Maurits
Sabbe niet van plan haar inspanningen te stoppen.
“Neen. Binnenkort organiseren we ook nog een afvalarme picknick. Hieraan laten we
alle kinderen deelnemen. Zorg dragen voor je leefomgeving is iets dat je elke dag
moet doen. Onze leerlingen weten dat.”
Voor meer informatie:
Dirk Van Steyvoort, directeur basisschool Maurits Sabbe, tel: 015 20 51 79
Basisschool Maurits Sabbe is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 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 1000 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.

