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GO! basisschool Abeel, Ivo Cornelisstraat 2, wint wedstrijd ‘Schoonste School van
Mechelen 2018’ georganiseerd door de stad Mechelen in het kader van ‘Stad om te
Zoenen!’

SCHONER WORDT HET NIET
Na een geslaagde eerste opendeurdag in het nieuwe schoolgebouw, mag GO!
basisschool De Abeel zich nu ook een jaar lang de schoonste basisschool van
Mechelen noemen. “Schoonste schoolgebouw en nu ook de prijs van
schoonste school … schoner wordt het niet”, lacht Dirk Van Steyvoort,
directeur van basisschool De Abeel. “Elke dag werken de leerlingen en het
schoolteam aan het verbeteren van onze leefomgeving. Een doorgedreven
milieu- en afvalbeleid is één van de pijlers. Dat we erkenning krijgen voor onze
inspanningen, is heel fijn.” Naast deze titel ontvangt de school ook een
geldprijs van 500 euro en een gedenkplaatje met Schoonste School van
Mechelen 2018. GO! basisschool De Abeel is tevens gekozen als locatie voor
de prijsuitreikingen op 28 mei door Stad Mechelen met betrekking tot deze
wedstrijd.
De wedstrijd focust op afvalpreventie. Het thema van dit jaar was ‘Jong geleerd, is
oud gedaan’.
“Het is belangrijk om goede gewoonten aan kinderen mee te geven en hen van jongs
af te sensibiliseren voor een schone leefomgeving. Dat doen wij”, zegt Dirk Van
Steyvoort. “Ons milieu- en afvalbeleid is geen eendagsvlieg. Alleen herhalen en
volhouden leiden tot de gewenste gedragswijziging. Zorg dragen voor je
leefomgeving is iets dat je elke dag moet doen en onze leerlingen weten dat”, zegt
de directeur.
Mechelen wil een propere en leefbare stad zijn, een Stad om te Zoenen. Omdat nette
scholen daarbij een grote stap in de juiste richting zijn, organiseert de stad de
wedstrijd ‘Schoonste School’.
Voor meer informatie:
Dirk Van Steyvoort, directeur van de basisscholen Maurits Sabbe en de Abeel,
tel: 015 20 51 79

GO! Basisschool De Abeel is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 6500 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.

