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GO! Freinetschool Triangel start nieuw schooljaar in volledige nieuwbouw. Zaterdag
1 september is de feestelijke opening, van 14.00 tot 16.30 uur. Alle ouders,
leerlingen en omwonenden zijn welkom. Kleine Steenweg 33 in Booischot.

KOM MET HAPJE NAAR
FREINETSCHOOL TRIANGEL

POTLUCKRECEPTIE

VAN

Eindelijk is het zover. Op 1 september 2018 neemt Freinetschool Triangel zijn
intrek in een volledig nieuw schoolgebouw. “Dat vieren we met een instuif en
een potluck receptie”, zegt coördinator Patrick Leunens.
“Bij een potluck receptie neemt elke bezoeker een zelfbereid hapje mee en deelt dat
met de andere aanwezige gasten. De hapjes worden gepresenteerd op zelf
meegebrachte schotels, borden en kommen. De school zorgt voor drankjes. Op een
Freinetschool doen we veel samen met de ouders en leerlingen. Zo ook het feest
voor de nieuwbouw.”
Het nieuwe schoolgebouw telt tien grote klaslokalen. Elk klaslokaal heeft een
buitenterras
en
een
eigen
klastuin.
Naast
een
gemeenschappelijk
documentatiecentrum is er tevens een grote sportzaal. De sportzaal kan worden
verduisterd en omgetoverd tot theater- of filmzaal. Er is ook een ingerichte
atelierkeuken.
De sportzaal is een polyvalente ruimte waar externen ook gebruik van kunnen
maken.
Het meest in het oog springend is de 50 meter lange speel-leer-straat. Volledig
overdekt met een doorzichtige dak-structuur en verwarmd. Een deel van de
speelplaats heeft een overkapping.
De school voldoet aan alle milieunormen en beantwoordt volledig aan de
basisprincipes van Freinetonderwijs. Er is veel ruimte voor natuurlijk leren,
coöperatief overleg, vrije expressie, tastenderwijs experimenteren en zinvol werken.
GO! Freinetschool Triangel is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 cursisten
avondonderwijs en 35 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 Geert
Van Hoof.

