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GO! basisschool De Abeel organiseert een WK-voetbal op school. Donderdag 21 juni
om 14.00 uur speelt een aantal spelers van de A-kern van KV Mechelen met de
leerlingen, Ivo Cornelisstraat 2 in Mechelen.

WK VOETBAL MET LEERLINGEN EN SPELERS KV
MECHELEN OP BASISSCHOOL DE ABEEL
Vorige maand startten de leerlingen, in de aanloop naar het
wereldkampioenschap, met een voetbaltornooi. Tijdens de speeltijden namen
ze het tegen elkaar op. Als afsluiter van dit school-WK komen aanstaande
donderdag om 14.00 uur enkele spelers van de A-kern van KV Mechelen naar
de school.
“Vier spelers van de A-kern komen langs voor de kinderen. Ze spelen een wedstrijdje
tegen het winnende team van het schooltornooi of leren de kinderen wat
voetbaltrucjes aan”, zegt Dirk Van Steyvoort, directeur van de GO! basisschool De
Abeel.
Alle leerlingen kijken er enorm naar uit. Ze zijn heel enthousiast.
“De schoolcompetitie leeft hard onder de leerlingen. De uitslagen worden
opgehangen, zodat ze alles op de voet kunnen volgen. Maar niet alleen het team met
de hoogste score wint. Er zijn ook prijzen te winnen voor fair-play en samenspel.”
Elk team dat deelneemt aan de WK-voetbalcompetitie van GO! basisschool De Abeel
bestaat uit leerlingen van alle leeftijden.
“Elk team heeft leerlingen uit het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar.
Voetbal is dé sport bij ons op school. Tijdens de speeltijden alsook na de schooluren
wordt door zowel jongens als meisjes op het veldje van onze school voetbal
gespeeld. In de nasleep van ons schoolfeest, waarop voetbal één van de activiteiten
was, besloten we een 'WK voetbal' op school te organiseren. Zo sluiten we het
schooljaar met een positieve en sportieve groepsdynamiek af. Maar de komst van
lokale voetbalsterren naar onze school, is natuurlijk dé knalafsluiter!”
Voor meer informatie:
Dirk Van Steyvoort, directeur van de basisscholen Maurits Sabbe en de Abeel,
tel: 015 20 51 79
Basisschool De Abeel is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.000 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.

