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Leerlingen van GO! basisschool Lyceum sturen filmpje met nieuwjaarswensen naar
woonzorgcentra in Mechelen , zie https://youtu.be/2zFvO7rFexY

LEERLINGEN
BASISSCHOOL
LYCEUM
SPREKEN
ZELFGEMAAKTE NIEUWJAARSWENS IN OP YOUTUBE
Een eindejaarbrief ondertekend met ‘je kapoen’? De kapoenen van vandaag maken er
een YouTube-filmpje van en sturen het de wereld in. “Samen met de leerlingen hebben
we een zelfgeschreven nieuwjaarswens opgenomen. Het filmpje versturen we naar
woonzorgcentra in Mechelen. De leerlingen hebben ook al zelfgemaakte kaartjes met
het lied erop aan de centra en buurtbewoners van de school bezorgd. Kerstfeest en
Nieuwjaar kunnen beginnen!”, zegt Wendy Heremans, directeur van GO! basisschool
Lyceum in Mechelen.
Hieronder de nieuwjaarswens van GO! basisschool Lyceum dat de school speciaal voor de
feestdagen schreef en hier de link naar YouTube https://youtu.be/2zFvO7rFexY
Speciaal voor jullie, lieve mensen,
Brengen wij, via deze weg, onze beste wensen.
2020 heeft ons veel gebracht,
Helaas niet veel goeds, zoals verwacht.
Ondanks alle tegenslag en last
Reageerden we met z’n allen toch heel gepast.
We waren meer dan ooit verbonden,
En wisten niet dat we dit vanop afstand konden.
Van het applaudisseren om acht uur,
Tot winkelen voor onze buur.
Van online met elkaar te bellen,
Tot een eenzame gaan vergezellen.
Ons lichtje aan de deur brandt nog altijd,
Hopend op beterschap en een goede gezondheid.
We blijven vechten en willen niet opgeven,
Snel een terugkeer naar ons normale leven.
We vatten met volle moed 2021 aan,
Het jaar waar we met zijn allen voor gaan.
Regels volgen is nog steeds aan de orde,
Enkel zo kunnen mondmaskers ‘verleden tijd’ worden.
Laat ons voor elkaar zorg dragen,
GO! basisschool Lyceum wenst jullie mooie dagen!

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.

