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Zain wil later modeontwerper worden. Als verrassing ontwierp hij voor zijn
klasgenootjes een T-shirt. Vrijdag 25 juni krijgen alle laatstejaarsleerlingen om 19.30
uur dit T-shirt als afscheidscadeau uitgedeeld. Caputsteenstraat 51 in Mechelen.

MODE-ONTWERPER IN DE DOP MAAKT SCHOOLSHIRT
VOOR KLASGENOOTJES
Zain zit in het zesde leerjaar van GO! basisschool Lyceum en droomt van maar
een ding: modeontwerper worden. “Zain is nog jong maar heeft toch al een
uitgesproken levensdoel voor ogen. Knap. Om zijn talent nog meer te
stimuleren vroegen we hem of hij het afstudeershirt voor alle zesdejaars wilde
ontwerpen. Het resultaat mag er zijn! De laatstejaars weten nog van niets, maar
morgen ontvangen zij dus een T-shirt ontworpen door een klasgenoot”, zegt
Wendy Heremans, directeur van GO! basisschool Lyceum in Mechelen.
GO! basisschool Lyceum geeft kinderen alle ruimte om hun talenten te ontdekken en
ontwikkelen. “We gaan altijd op zoek naar de typische extraatjes van ieder kind en
proberen dit dan alle ontwikkelingskansen te geven. Wie graag schrijft mag zich
profileren als songwriter van ons jaarlijkse schoollied. Kinderen met uitgesproken
sociale vaardigheden worden ingezet voor de ontvangst van bezoekers tijdens
infomomenten of het geven van rondleidingen. Computerwizards helpen leerkrachten
bij het bedienen van onze smartboards. Op tijd en stond geven we onze kinderen
dus een opdracht die past bij hun passies. Zo erkennen we hun unieke vaardigheden
én benutten we ze ten voordele van iedereen. Zo ook nu met het t-shirt-ontwerp van
Zain. Daar houden we allemaal een mooi en origineel kledingstuk aan over! En Zain
ziet op zijn twaalfde jaar al zijn eerste originele design in productie gaan. Hopelijk het
begin van nog vele creaties. We gunnen het Zain van harte!”

Meer info: Wendy Heremans, tel. 015 20 43 09
GO! basisschool Lyceum 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

