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GO! basisschool Alice Nahon organiseert leuke activiteiten in het kader van de Week van de
Poëzie, van 27 januari tot en met 3 februari, Mechelbaan 559 in Putte. In bijlage een foto
van leerlingen die gedichten voordragen op de vrijdagmarkt in Putte.

ALICE NAHON OP DE WEEK VAN DE POËZIE
Alice Nahon, een basisschool in Putte, neemt deel aan de Week van de Poëzie. “Als
school met de naam van een dichteres dragen we taal en dus ook poëzie een warm
hart toe. De komende week lezen we iedere dag in elke klas een gedicht voor en
schrijven de leerlingen er zelf ook één. Op de vrijdagmarkt in Putte dragen onze
leerlingen gedichten voor. We organiseren een wedstrijd ‘the masked poet’, steken
gedichtjes onder de ruitenwissers van de auto’s in de schoolomgeving en maken een
filmpje van het bekendste gedicht van Alice Nahon: het Avondliedeke”, zegt Stanny
Verschueren, directeur van GO! basisschool Alice Nahon.
De leerlingen van GO! basisschool Alice Nahon maken zich klaar voor een schoolweek vol
poëzie en taalspelletjes. Het hoogtepunt van de week is ‘the masked poet’ op vrijdag 4
februari.
“We wilden leerkrachten gemaskerd een gedicht laten voordragen en de leerlingen
vervolgens laten raden wie er achter het masker zit. Maar apparatuur om stemmen te
vervormen en kleding waarmee lichaamsposturen onherkenbaar worden, hebben we helaas
niet”, lacht de directeur. De school vond een creatieve oplossing. “Wij brengen “the masked
poet" als een gedichtenzoektocht doorheen de school. De gedichten zijn geschreven door de
leerkrachten. In elk gedicht zit een hint. De leerlingen gaan op zoek naar de leerkracht die
het gedicht geschreven heeft.”
Vandaag trapt de school de week van de poëzie op gang met het voorlezen van gedichten
op de vrijdagmarkt in Putte. Leerlingen uit het zesde leerjaar trakteren de marktbezoekers
met luide stem op een stukje rijm. “We trakteren niet alleen de marktbezoekers op rijm, ook
automobilisten zullen een gedichtje onder hun ruitenwisser vinden. Op die manier proberen
we buurtbewoners bij onze Week van de Poëzie te betrekken. De ouders van onze
leerlingen mogen zich dan weer aan een dagelijks gedichtje verwachten op hun smartphone
of in hun mailbox. En natuurlijk schrijven en lezen onze jonge poëten zelf ook de hele week
gedichten.”
Eén gedicht krijgt bijzondere aandacht: het Avondliedeke van Alice Nahon. “We laten
verschillende leerlingen een regel uit het gedicht voorlezen en compileren dit tot een geheel.
Het eindresultaat zal als filmpje op onze website en op YouTube te zien zijn.”
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Stanny Verschueren directeur van
GO! basisschool Alice Nahon, tel 015 76 75 22.
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9.500 cursisten volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land.
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algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

