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Basisschool De Bel (Muizen) is een school met een hart. Deze erkenning ontving de
school donderdag 22 februari uit handen van het Rode Kruis als dank voor de 35
nieuwe bloeddonoren die de leerlingen wisten aan te brengen. Zie foto’s hieronder.

BASISSCHOOL DE BEL IS EEN SCHOOL MET EEN HART
Drie opdrachten kregen de leerlingen van GO! basisschool De Bel van het
Rode Kruis. Als ze die vervulden, kregen ze de titel van School met een Hart.
De leerlingen moesten in het rood gekleed zijn en het ‘Bloedgeven doet leven’lied zingen. Dat deden ze met verve. De derde opdracht was nieuwe donoren
werven voor het Rode Kruis. De kinderen konden 35 mensen warm maken om
bloed te geven. Missie geslaagd dus.
Alle opdrachten werden door de leerlingen tot een goed einde gebracht. GO!
basisschool De Bel is door het Rode Kruis officieel erkend tot school met een hart.
“We deden zelfs meer dan voor de titel School met een Hart nodig was”, zegt Saskia
Van Aerschot, directeur van GO! basisschool De Bel.
“We legden tevens een rode loper uit. De kleuters kleurden het schoolplein rood met
stoepkrijt. We pompten 150 rode ballonnen op en versierden elke klas met rode
vlaggetjes.”
Om het feestgehalte nog wat op te krikken namen juf Liesbeth en juf Evelien,
verkleed als dokter en verpleegster, de presentatie van de Rode Kruisdag op zich.
“Elk kind dat voor een donor had gezorgd werd op het podium geroepen en kreeg
een balpen met een bedankkaartje er aan. Er werd gezongen, gedanst, gelachen, …
Kortom, een fijne afsluiter van het schoolproject waar onze leerlingen zich al enkele
weken voor in zetten. Al onze kindjes hebben hun warm hartje voor onze medemens
getoond. Dat was een feestje waard!”

GO! Basisschool De Bel is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600 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.

