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De leerlingen van GO! Freinetschool Villa Zonnebloem in Mechelen brengen van 9
tot 16 december warmte in de klas, het gezin, Mechelen en de wereld.

DOE MEE MET DE WARMSTE VILLAWEEK OOIT
Elk jaar organiseert GO! Freinetschool Villa Zonnebloem in de week voor Kerst
een lichtjesfeest. Dit jaar pakt de school het wegens corona helemaal anders
aan. “Inderdaad. Maar warmte en samenhorigheid blijven voorop staan. De
leerlingen doen van 9 december tot 16 december heel bewust iets voor elkaar.
Wat precies, dat verschilt van klas tot klas. Daarnaast hangt elk kind thuis een
‘warmte-slinger’ voor zijn raam. Elk klas organiseert iets ten voordele van de
stad Mechelen, zoals bijvoorbeeld gaan ploggen. En we zamelen huishoud- en
verzorgingsproducten in voor het steunpunt Asiel en Migratie”, zegt Rilke
Dekeukelaere, directeur van GO! Freinetscholen Villa Zonnebloem en Het
Zonnehuis.
De donkere dagen voor Kerst verwarmen met een lichtjesfeest zit er dit jaar niet in.
Maar ook zonder lichtjes kan je warmte verspreiden. Door hartverwarmende acties
bijvoorbeeld.
“In plaats van de traditionele nieuwjaarsbrief moedigen we elk kind aan om dit jaar
extra veel wensen op te schrijven. Wel 8 per kind. Dus niet alleen wensen voor de
naaste familie, maar ook wensen die ze opsturen naar mensen die ze al lang niet
meer hebben gezien”, zegt Rilke Dekeukelaere.
“Omdat corona de kinderen aan de schoolbanken kluistert, gaan we aan de slag in
onze eigen klasbubbels. We doen activiteiten met en voor elkaar, zoals elkaar
verrassen met een zelfgemaakt dessert waarbij het berekenen van de juiste
hoeveelheden tevens een mooie gelegenheid tot levend rekenonderwijs is. En we
doen dingen voor andere bubbels buiten de school. De warmte van onze school zal
zich sneller verspreiden dan dat ene virus. Beloofd!”, zegt Rilke Dekeukelaere.
Benieuwd naar wat er allemaal van 9 december tot 16 december op de school
gebeurt? Volg de activiteiten van de leerlingen op Instagram (warmstevillaweek).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rilke Dekeukelaere, tel. 015 33 66 60
GO! Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 8600 cursisten avondonderwijs en 36 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 Heistop-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

