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GO! basisschool De Puzzel (Leuvensesteenweg 41 in Mechelen) opent twee fonkelnieuwe
speelplaatsen en nodigt iedereen uit om een bloemetje te komen planten. Er is ook soep,
geserveerd door Vzw De Krone. Per liter geconsumeerde soep gaat er 1 liter naar vzw De
Keeting voor kansengroepen. Opening speelplaats met bloemen en soep op donderdag 20
februari om 14 uur.

MAKE-OVER VOOR SPEELPLAATS GO! BASISSCHOOL DE
PUZZEL
GO! basisschool De Puzzel heeft twee speelplaatsen: een voor kleuters en een voor
lagere schoolkinderen. “Beide werden vernieuwd met de steun van Cera/Good Planet.
Met wilgenhutten, buitenspeelkeuken, muziekmuur, enzovoort. Nu is het tijd voor de
officiële opening. We zijn heel fier op het resultaat en willen dit aan iedereen laten
zien”, zegt Saskia Van Aerschot, directeur van GO! basisschool De Puzzel. Donderdag
20 februari is het zover. Dan openen de leerlingen feestelijk hun nieuwe speelplaatsen
door samen bloemetjes te planten en soep te eten buiten op de speelplaats.
GO! basisschool De Puzzel laat graag meerdere puzzelstukjes samen vallen. Zo ook nu. De
inhuldiging van de nieuwe speelplaatsen wordt aangegrepen om twee sociale projecten
onder de aandacht te brengen: vzw De Krone en vzw De Keeting. “Medewerkers van De
Krone serveren soep aan de leerlingen. Per geserveerde liter soep schenken we 1 liter aan
vzw De Keeting die zich inzet voor kansarme groepen”, zegt Saskia Van Aerschot.
Vorig schooljaar startte GO! basisschool De Puzzel met het toevoegen van meer groen aan
hun speelplaatsen. Er werd een speelbosje geplant. Rond het voetbalveld kwam een groene
haag. Boomstronken werden zitplekjes. En zowel de kleuters als de lagere schoolleerlingen
kregen wilgenhutten om in te spelen (zie foto).
Maar dat is nog lang niet alles. “Naast de vergroening deden we ook nog andere dingen. Zo
werd op de grond een heus fietsparcours voor de kleutertjes geschilderd. Er kwam een
buitenkeuken om in te kokerellen met zand, water, blaadjes of bessen van onze nieuw
geplante bessenstruiken. De kleuters kregen een muziekmuur en de ouderejaars dan weer
een stenen zithoek waar binnenkort ook nog een podium aan wordt toegevoegd.”
Meer info over vzw de Krone en De Keeting - zie https://jec-dekrone.be/ en
https://www.dekeeting.be

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Van Aerschot,
directeur van GO! basisschool De Puzzel, tel. 015 41 54 18

