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Zaterdag 30 maart organiseert GO! Basisschool De Vlindertuin i.s.m. de
Vriendenkring een sponsorloop van 12 uur tot 18 uur, C. De Rorestraat 25 in
Mechelen.

RONDJES LOPEN VOOR HET GOEDE DOEL
De leerlingen van GO! basisschool De Vlindertuin in Mechelen organiseren
opnieuw een sponsorloop. Leerkrachten, papa’s, mama’s, buurtbewoners en
leerlingen zullen zaterdag allemaal enkele toertjes lopen. Hierbij laten ze zich
per afgelegd rondje sponsoren door familie en vrienden. “Net als vorig jaar
sluiten we de dag weer af met een zotte loop. Benieuwd wat we dit jaar te zien
krijgen”, zegt Tine Van Roy, klasleerkracht en mede-initiatiefnemer.
Met de sportieve namiddag willen de leerlingen geld inzamelen voor kinderen in
armoede.
“Een groot deel van de opbrengst gaat naar ‘Samen tegen Armoede’ die zich
inzetten voor kinderen in armoede. De rest van het bijeen gelopen geld gaat in de
spaarpot waarmee we extra sportmateriaal willen kopen voor onze nieuwe turnzaal”,
zegt Tine van Roy.
Het parcours bestaat uit 150 meter. “Haalbaar voor iedereen dus om op zijn minst
een rondje te lopen. Telkens verschijnt er een groep samen aan de start. De
kinderen lopen per klas. De leerkrachten, mama’s en papa’s worden gebundeld in
twee groepen: de superladies en de superheroes.
Iedereen wordt beloond voor zijn inzet. “Er is een goodie-bag voor elke deelnemer en
de drie beste lopers van elke groep, krijgen nog een extra prijs.
“We hopen op een grote opkomst. Hoe meer kilometers er worden afgelegd, hoe
meer centjes we inzamelen voor onze goede doelen.”

Voor de journalist: voor meer informatie belt u naar Hilde De Laet tel: 015 41 16
02
Basisschool GO SHIL! De Vlindertuin is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200
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.

