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GO! basisschool De Puzzel (Leuvensesteenweg 41 in Mechelen) opent een eigen
bibliotheek om het leesplezier en de leesvaardigheid van de leerlingen te verhogen.
Opening vrijdag 16 november 2018 om 14 uur.

SPONSORS MAKEN BOEKENDROOM VAN LEERLINGEN
WAAR
Het is fijn om een boekenwurm te zijn. Dat weten de leerlingen op GO!
basisschool De Puzzel in Mechelen nu ook. “Op onze school heerste lang geen
leescultuur. Tot we vorig jaar startten met het leesproject Kwartiermakers. De
leerlingen kregen de leesmicrobe te pakken. Ze begonnen zelfs te dromen van
een eigen bibliotheek”, zegt Saskia Van Aerschot, directeur van GO!
basisschool De Puzzel. Vrijdag 16 november is het zover. Dan openen de
leerlingen feestelijk hun schoolbibliotheek.
Vorig jaar startte GO! basisschool De Puzzel met het initiatief Kwartiermakers.
Hierdoor kunnen leerlingen nu elke dag 15 minuten vrij lezen op school. “In een boek
dat ze zelf kiezen. Zo ontdekken ze hun voorkeur voor een bepaald genre en wordt
lezen leuk.”
Hoe meer boeken, hoe meer kans dat je je lievelingsboek ontdekt en voor altijd het
plezier van lezen ervaart.
“Een eigen schoolbibliotheek drong zich op. Maar boeken zijn duur.”
Via crowdfunding haalden de leerlingen bijna 1000 euro op. De uitgeverijen
Overamstel en Nik Nak deden de leerlingen enkele boeken cadeau.
“Met de steun van al die sponsors komt onze droom uit. Vrijdag 16 november openen
we onze eigen bibliotheek! Met een eigen schoolbib kunnen we het lezen nog meer
stimuleren. En dat is belangrijk voor de woordenschat en het taalbegrip van onze
kinderen.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Van Aerschot, directeur
van GO! basisschool De Puzzel, tel. 015 41 54 18

GO! Basisschool De Puzzel is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 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.

