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Freinetschool Triangel organiseert een opendeurdag met vele optredens en activiteiten zoals
een muziekstuk uitgevoerd door iedereen samen en met alles wat maar klinkt, zaterdag 28
mei van 13u30 tot 18u, Freinetschool Triangel, Kleine Steenweg 33 te Booischot

KLINK MEE OP FREINETSCHOOL TRIANGEL
Zaterdag 28 mei van 13u30 tot 18u kunt u naar de jaarlijkse opendeurdag van
Freinetschool Triangel in Booischot gaan. De dag begint met een klinkende
openingsact. “2016 is een bijzonder Freinetjaar. Daar klinken wij op. Hiervoor brengt
iedereen een klinkend muziekinstrument mee zoals triangels, soeplepels, wasborden,
kookpotten, .... Alles wat klinkt is bruikbaar”, zegt Patrick Leunens, coördinator van
Freinetschool Triangel. Verder staan de klassen van Freinetschool Triangel heel de
namiddag open voor bezoekers. Zij krijgen de kans om te ervaren hoe een Freinetklas
eruitziet en functioneert. Met oude volksspelen, zelfgemaakte hapjes en drankjes
belooft het een leuke namiddag te worden. Iedereen is welkom.
Freinetschool Triangel maakt van 2016 een Freinetherdenkingsjaar. “Inderdaad, het jaar
2016, daar klinken wij op! In 2016 is het 120 jaar geleden dat Celestin Freinet werd geboren,
80 jaar geleden dat de school van Freinet in Vence officieel erkend werd en 50 jaar geleden
dat Freinet gestorven is. Redenen genoeg om van 2016 een 'Freinet herdenkingsjaar' te
maken.”
De opendeurdag op zaterdag 28 mei start met een grootse openingsact: een klinkend
muziekstuk met alle leerlingen, ouders, leerkrachten en aanwezigen.
“Iedereen brengt een klinkend muziekinstrument mee: triangels, soeplepels, wasborden,
simbalen, kookpotten, metalen staven, klokkenspel, blikken, metalen tonnen, .... De fanfare
van de Duiveltjes neemt het voortouw. Iedereen valt in. We maken er samen een
harmonieuze compositie van.”
Daarnaast zijn er natuurlijk de openklassen, waar elke klas een belangrijk aspect van de
Freinetpedagogie in de kijker stelt. Die aspecten worden op het podium door de kinderen zelf
aan het publiek voorgesteld.
De klinkende muziek-act en creatieve optredens van de leerlingen worden aangevuld met
oude volksspelen.
“Wie Freinet zegt denkt ook aan zijn geboortestreek: les Alpes Maritimes in Zuid-Frankrijk
waar het 'pétanque'-spel niet van het dorpsplein is weg te denken. Daarom hebben we op de
opendeurdag ook een verzameling van oude volksspelen. En niet te vergeten de
verfrissende drankjes, de lekkere ijsjes, de traditionele frietjes, de zelfgebakken taarten en
andere desserten.”
Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Patrick Leunens, coördinator Freinetschool Triangel, tel. 015 22 16 30 of neem een
kijkje op www.freinetschool-triangel.be
Freinetschool Triangel is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 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.

