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Welzijnsproject ‘K(r)op op!’ van GO! basisschool ’t Wensbos kreeg vandaag bezoek van tvprogramma Karrewiet, Frans Coeckelbergstraat 17a in Heist-op-den-Berg.

GO! BASISSCHOOL ’T WENSBOS
BESPREEKBAAR VOOR KINDEREN

MAAKT

CORONA

GO! basisschool ’t Wensbos heeft oog voor het welzijn van haar kinderen. “Deze
uitzonderlijke tijd roept bij alle kinderen veel vragen op. Samen met dramatherapeute
Justien Dieltjens gingen we vandaag met onze leerlingen rond dit thema aan de slag.
Onder de titel ‘K(r)op op!’ zullen er na vandaag nog enkele praatsessies met de
kinderen volgen”, zegt Sandy Van Parys, directeur van GO! basisschool ‘t Wensbos.
Karrewiet kwam vandaag naar de kick-off van het welzijnsproject.
Op school verloopt alles anders om het gevaar op besmetting met Covid-19 te vermijden.
Thuis zijn er voor de kinderen ook dingen veranderd door Corona. Papa en mama werken
bijvoorbeeld samen thuis, oma mag niet meer babysitten, activiteiten vallen weg, enzovoort.
“We merken dat dit uiteenlopende emoties oproept bij onze leerlingen. Sommigen zijn bang,
anderen boos of verdrietig. Welke gevoelens ze ook hebben, al die angsten, boosheid en
twijfels over de vreemde periode waar we door de wereldwijde pandemie in zitten, moeten
eruit. Gevoelens opkroppen is nooit goed”, zegt Sandy Van Parys.
Daarom besloten de leerkrachten van het lager onderwijs om samen met een therapeut de
(netjes ontsmette) handen in elkaar te slaan. “Met dramatherapeute Justien Dieltjens gaan
we op een speelse en toegankelijke manier met dit thema aan de slag. Aan de hand van
laagdrempelige werkvormen kunnen onze leerlingen op die manier uiting geven aan hun
gevoelens. Het welzijnsproject kreeg ‘K(r)op op!’ mee als naam. Want hé, kop op, ik krop niet
op!”
Karrewiet had veel belangstelling voor het project en kwam een kijkje nemen op de
allereerste sessie van 'K(r)op op!'. “Via het jeugdjournaal willen zij het welzijn van jonge
kinderen in de kijker zetten. Want ook hun gevoel telt. Dat vergeten we soms in alle hectiek
van deze pandemie”, zegt Justien Dieltjens, therapeute van GroeienmetJustien.

GO! basisschool ’t Wensbos is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen,
8.200 cursisten volwassenenonderwijs en 37 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.

