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De leerlingen van GO! leefschool Pluishoek, Pluishoekstraat 3 in Heist-op-den-Berg
organiseren allerlei leuke activiteiten als alternatief voor het traditionele maandelijkse bezoek
aan woonzorgcentrum Beerzelhof.

LEERLINGEN LATEN BEWONERS BEERZELHOF NIET IN
DE KOU STAAN
De leerlingen van leefgroep 2 (6 tot 8 jarigen) van Leefschool Pluishoek gaan elke
maand naar het woonzorgcentrum Beerzelhof waar ze samen met de bewoners
spelletjes spelen, zingen en knutselen. Door corona gaat dit nu niet. Onder het motto
‘Hier brandt een vlam voor jou!’ zochten de leerlingen, die zich De Knetters noemen,
naar alternatieven. “Een knetterend vuur brandt er in de harten van onze leerlingen
voor de bewoners van Beerzelhof. Hen in de steek laten? Dat nooit! Met zelfgemaakte
kerstkaarten, bloemen en filmpjes blijven ze verbonden met hun oude(re) vrienden.
Een videogesprek met o.m. Wiske (98 jaar) en Ivonne (94 jaar) staat ook hoog op hun
agenda”, zegt Daphne Van Rompaey, directeur van GO! leefschool Pluishoek.
De Knetters van GO! Leefschool Pluishoek hebben als project "Hier brandt een vlam voor
jou!".
“Wij hebben eerst nagedacht wat we allemaal zouden willen en kunnen doen voor de
bewoners van woonzorgcentrum Beerzelhof. Vroeger bezochten wij hen maandelijks. We
speelden spelletjes met de bewoners, zongen liedjes samen en knutselden met hen. Door
corona kan dit niet meer. Maar we willen hen niet in de kou laten staan. Dus organiseren we
nu allerlei andere activiteiten. Tot groot plezier van de bewoners van Beerzelhof en onszelf!”
Dit zijn De Knetters allemaal van plan:
-Bloemen knutselen (zie foto)
-Kerstkaarten maken
-Filmpje maken met een dansje
-Filmpje maken met een sinterklaasliedje
-Filmpje maken waarin enkele Knetters hun talent tonen: lopen
-Een videogesprek met o.m. Wiske (98 jaar) en Ivonne (94 jaar), bewoners van Beerzelhof
(zie foto)

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Daphne Van Rompaey, directie GO!
Leefschool Pluishoek, 0473/18.17.47 of 0486/97.62.18
GO! Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 8600 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 Heistop-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

