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Leerlingen van GO! Freinetschool Het Zonnehuis namen deel aan het project ‘Talent uit de 

buurt’ van lokaal dienstencentrum De Schijf in Mechelen, Lijsterstraat 2-4, waar tot eind 

september de tentoonstelling loopt. De vernissage vindt plaats op donderdag 9 september 

van 14.30 uur tot 16.30 uur in lokaal dienstencentrum De Schijf. 

LEERLINGEN FREINETSCHOOL HET ZONNEHUIS MAKEN 

VAN DOZEN KUNSTWERKJES 

Kleuters en lagere schoolleerlingen van GO! Freinetschool Het Zonnehuis toverden in 

het kader van het project ‘Talent uit de buurt’ dozen om tot kunstwerkjes. “Die 

kunstwerkjes zijn nu te bewonderen in het lokaal dienstencentrum De Schijf in 

Mechelen. Het thema van het project was verbinding. In coronatijd met elkaar 

verbonden blijven is een uitdaging. Door als wijkschool samen te werken met partners 

uit onze buurt, zoals De Schijf, blijven we toch met elkaar verenigd”, zegt Lies Van der 

Weyden, begeleider in GO! Freinetschool Het Zonnehuis.  

Begeleiders Martine, Patries en Lies besloten om samen met de leerlingen deel te nemen 

aan het project ‘Talent uit de buurt’, een initiatief van LDC De Schijf gehuisvest in dezelfde 

straat als de school. De leerlingen gingen creatief aan de slag met dozen.  

Andere buurtbewoners namen eveneens deel aan het project. “Ieder doos heeft zijn eigen 

verhaal, zijn eigen kunst. De verscheidenheid, schoonheid en verschillende vormen van de 

creaties verbinden de buurtbewoners en partners tot een mooi geheel”, schrijft 

dienstencentrum De Schijf op de uitnodigingskaart voor de tentoonstelling. 

De vernissage vindt plaats op donderdag 9 september van 14.30 uur tot 16.30 uur in lokaal 

dienstencentrum De Schijf. De tentoonstelling is tot eind september te bezichtigen. 

Daarna gaat ze op reis in Mechelen met Kunst en Dementie.  

“De kunstwerkjes van onze kinderen zullen dan te vinden zijn op verschillende plaatsen in en 

rond Mechelen zoals het Vrijbroekpark en het huis van de Mechelaar. Zo leveren onze 

leerlingen mooie schakeltjes  in de ketting van verbinding die door Mechelen reist”, zegt Lies.  

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rilke Dekeukelaere, 

directeur van Freinetscholen Villa Zonnebloem en Het Zonnehuis, tel. 015 33 66 

60 en 015 21 83 33. 

GO! Freinetschool Het Zonnehuis is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 12.500 
cursisten volwassenenonderwijs en 37 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  


