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Door de toename van het aantal kleuters (+18%) vergroot GO! basisschool De
Cocon de kleuterspeelplaats. De kleuters hebben nu een eigen speelplaats van 13
are met extra speeltoestellen en aparte speelzones. Zie foto’s in bijlage.

KLEUTERS BASISSCHOOL DE COCON KRIJGEN NIEUW
SCHOOLPLEIN
De kleuterspeelplaats van GO! basisschool De Cocon onderging een
metamorfose. De speelplaats is twee zo groot geworden en ingedeeld in aparte
zones. “De oppervlakte is nu 13 are. Er is een apart deel waar de kleuters
kunnen fietsen, een extra terrein voor de allerjongste kleutertjes zodat zij in alle
rust kunnen wennen aan het spelen op een speelplaats, een leuke
picknickzone, enzovoort”, zegt Elke Moeskops, directeur van GO! basisschool
De Cocon. Er werden extra speeltoestellen, fietsjes en speelblokken
aangekocht.
Het schoolteam van basisschool De Cocon geeft elk kind alle ruimte om zich te
ontwikkelen. Ook letterlijk. De juffen en meesters gaven hun eigen personeelsparking
op ten voordele van de kleuters. “We parkeren nu in het dorp. De vroegere
personeelsparking is omgebouwd tot extra kleuterspeelplein. We geven ook een deel
van onze pauzetijd op. Een groter speelplein vraagt immers om de inzet van meer
leerkrachten die tijdens de pauzes en voor- en naschoolse opvang toezicht houden
op de veiligheid van de kinderen. Maar we doen dit met veel plezier.”
De oudervereniging deed ook een duit in het zakje. “De oudervereniging van onze
school maakte de aankoop van reuze speelblokken, extra speeltoestellen, fietsen,
loopfietsen en een garage voor de fietsjes mogelijk. Ik ben enorm fier op het
engagement van de ouders en leerkrachten om de uitbreiding van het schoolplein
mogelijk te maken.”
Het verdubbelen van de oppervlakte van de kleuterspeelplaats was nodig wegens
het stijgend kleuteraantal van de school. “Op vier jaar tijd nam het aantal kleuters toe
met 18%.”
Basisschool De Cocon telt vandaag 372 leerlingen.
Basisschool De Cocon is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste 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. Voor meer info: www.sgr5.be

