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Zaterdag 21 april organiseert GO! Basisschool De Vlindertuin i.s.m. de Vriendenkring
een sponsorloop van 12 uur tot 18 uur, C. De Rorestraat 25 in Mechelen.

ZOTTE SPONSORLOOP VOOR HET GOEDE DOEL
De leerlingen van GO! basisschool De Vlindertuin in Mechelen organiseren
opnieuw een sponsorloop. Juffen, papa’s, mama’s en leerlingen zullen
aanstaande zaterdag allemaal enkele toertjes door de straten rond de school
lopen. Hierbij laten ze zich per afgelegd rondje sponsoren door familie en
vrienden. “De vriendenkring van de school voorziet nog een extra onderdeel:
een zotte loop. Altijd spannend wat dat zal worden …” lacht Nadia Van
Campenhout, adjunct-directeur van GO! basisschool De Vlindertuin, een
afdeling van basisschool GO SHIL!
Met deze sportieve namiddag willen de leerlingen geld inzamelen voor de Neo
Hockeyclub alsook voor hun eigen nieuwe sportzaal.
“Een groot deel van de opbrengst gaat naar de Neo Hockeyclub van Mechelen. Die
club zorgt er voor dat kinderen met autisme via een gepaste begeleiding toch kunnen
deelnemen aan de reguliere hockeycompetitie. De rest van de ingezamelde centjes
gaat in een spaarpot waarmee we sportmateriaal willen aankopen voor onze nieuwe
turnzaal”, zegt Nadia Van Campenhout, adjunct-directeur van GO! basisschool De
Vlindertuin.
“We hopen op een grote opkomst. Hoe meer kilometers er worden afgelegd, hoe
meer centjes we inzamelen, hoe meer kinderen we kunnen blij maken met hockeyen schoolsport.”

Voor de journalist: voor meer informatie belt u naar Nadia Van Campenhout,
directeur GO! basisschool GO SHIL-De Vlindertuin, tel: 015 41 16 02
Basisschool GO SHIL! De Vlindertuin is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600
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.

