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Basisschool Klim Op viert 50-jarig bestaan op zaterdag 12 maart 2016, Schoolstraat
10 in Bonheiden. De school wil ook oud-leerlingen uitnodigen op haar
verjaardagsfeestje. Bent u dat?

JARIGE BASISSCHOOL KLIM OP GEEFT EEN FEESTJE
Basisschool Klim Op blies op 1 september 2015 vijftig kaarsjes uit. “Het begin
van een feestschooljaar. We hebben al veel leuke dingen gedaan met de
leerlingen, maar willen het vijftigjarig bestaan nu ook met zoveel mogelijk oudleerlingen van onze school vieren. De zoekactie loopt al een tijdje via sociale
media. Ook via de krant hopen we oud-leerlingen te bereiken”, zegt Tom
Smets, directeur van basisschool Klim Op. Oud-leerlingen van de basisschool
kunnen zich melden via de website www.bs-klimop.be en via het
Facebookprofiel ‘Basisschool Klim Op Bonheiden’.
“Heel wat buurtbewoners, dokters, metselaars, ondernemers, papa’s en mama’s, …
begonnen hun schoolloopbaan op onze basisschool. We zouden ze heel graag
allemaal nog eens terugzien om samen herinneringen op te halen”, zegt Tom Smets.
Ook oud-leerkrachten en oud-directeurs van basisschool Klim Op zullen zaterdag 12
maart aanwezig zijn.
“Zaterdag 12 maart laten we de oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oud-directeurs
allemaal samen aanschuiven aan een smakelijke brunch tussen 10u30 en 14 uur”,
zegt Tom Smets. “Daarna, van 14 uur tot 17 uur, is er de mogelijkheid om de klassen
te bezoeken. Dan kunnen ze zien wat er allemaal veranderd is. We hopen op een
grote opkomst. Want iedereen is welkom op ons verjaardagsfeestje!”

Journalisten die meer informatie wensen, contacteren:
Tom Smets, directeur GO! Basisschool Klim Op, tel: 0486 57 87 25

Basisschool Klim Op is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 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.

