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Met het project ‘Students4Worldrecord’ doet Atheneum Hof van Riemen een gooi
naar het wereldrecord muntjestapijt leggen. Het tapijt wordt gelegd van 23 tem 25
juni 2015. Tot die tijd organiseren de leerlingen allerlei acties om zoveel mogelijk
muntjes in te zamelen.

ATHENEUM HOF VAN RIEMEN VERZAMELT MUNTJES
VOOR WERELDRECORD MUNTJESTAPIJT
Atheneum Hof van Riemen heeft spaarpotjes gezet bij diverse handelaars in
Heist-op-den-Berg en omstreken. “Wie wil kan daar zijn kleingeld in deponeren.
Al die muntjes dienen om het wereldrecord muntjestapijt te verbeteren. Dit
betekent dat ons muntjestapijt groter moet worden dan 140 m². En daar hebben
we heel wat centjes voor nodig…”, zegt Geert Van Noten, directeur van het
Atheneum Hof van Riemen in Heist-op-den-Berg. Nadien wordt de opbrengst
van het tapijt gebruikt om de speelplaats te verfraaien voor de leerlingen.
In de loop van het schooljaar zamelen leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk
kleingeld in. Hiervoor organiseert de school allerlei acties. “Ook bij handelaars in
Heist-op-den-Berg en omstreken staan spaarpotten klaar. Hierdoor kan iedereen die
wil een bijdrage leveren aan de wereldrecordpoging.”
Van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 juni 2015 is het dan zo ver. Met de
ingezamelde muntjes leggen de leerlingen en leerkrachten van het eerste en tweede
jaar een muntjestapijt van meer dan 140 m². Ze hopen hiermee het huidige
wereldrecord van 140,14 m² te verbreken.
“Deze actie is een mooi voorbeeld van leerlingen en leerkrachten die de krachten
bundelen. Iedereen kan iets en samen kunnen we alles. Samen streven naar
eenzelfde doel bevordert bovendien de sociale vaardigheden en teamspirit. Dat
groepsgevoel vinden wij belangrijk.”
Volg de actie “Students4Worldrecord” op www.facebook.com/atheneumhvriemen.
Journalisten kunnen voor meer informatie bellen naar 015 237 431
Atheneum Hof van Riemen is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen de grootste scholengroep 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 Erik Ruts.

