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GO! Scholen in regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg doen mee aan Dag van
de Actieve Burger, woensdag 3 april 2019.

MEER DAN 11.000 GO! LEERLINGEN ZETTEN ZICH IN
VOOR DE SAMENLEVING
Actief burgerschap is voor het GO! geen loos begrip. Op 3 april zullen meer dan 11.000
leerlingen zich – op de Dag van de Actieve Burger – inzetten voor de samenleving. De
ene school raapt zwerfvuil, de andere gaat langs in een rusthuis. Wij zetten enkele
leuke acties in de regio Mechelen, Heist-op-den-Berg en Keerbergen in de kijker!
Het GO! wil zijn leerlingen en studenten maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel
te nemen aan de samenleving, en die ook actief mee vorm te geven. Om 30 jaar GO! te
vieren, werd 3 april 2019 daarom uitgeroepen tot ‘Dag van de actieve burger’.
Onderstaande GO! scholen dragen in uw buurt actief burgerschap hoog in het vaandel:
GO! Freinetschool Triangel, Kleine Steenweg 33 in Booischot
Onder het motto ‘Triangel brengt de zon in de buurt’ delen de kinderen 200 zelfgemaakte
bloempotjes met zelf geplante zonnebloempitten uit aan de buren. Daarmee zetten we onze
buren letterlijk in de bloemetjes. Want hoe je het ook draait of keert, wonen in de buurt van
een school brengt altijd wat extra drukte met zich mee. Onze kinderen willen de buren
hiervoor compenseren met een zonnebloem plantje! Voor meer informatie neemt u contact
op met Patrick Leunens, tel 015 22 16 30
GO! Basisschool Alice Nahon, Mechelbaan 559 in Putte
De leerlingen van het vijfde leerjaar steken de handen uit de mouwen en gaan helpen in het
woonzorgcentrum in Putte.
Voor meer informatie neemt u contact op met Alena Akulava, tel. 015 76 75 22
GO! Basisschool De Puzzel, Leuvensesteenweg 41 in Mechelen
De leerlingen gaan zwerfvuil opruimen in de wijk. De taken worden verdeeld. Zo ruimen de
allerjongsten, de peutertjes en kleinste kleutertjes, de voortuin van de school zelf op. De
kinderen uit de tweede en derde kleuterklas doen dit in wijkhuis 't Hofke en alle andere
klassen nemen de straten in de buurt van de school onder handen. De ouderejaars kiezen
hierbij voor de professionele aanpak: prikkers, handschoenen en vuilzakken worden hen
uitgeleend door Stad Mechelen.
Voor meer informatie neemt u contact op met Saskia Van Aerschot, tel; 015 41 54 18
Busleyden Atheneum, HBO 5 opleiding Verpleegkunde campus Heverlee in Leuven
Busleyden Atheneum biedt sinds dit schooljaar op een nieuwe locatie te Leuven (Heverlee)
de opleiding HBO5 Verpleegkunde aan. De lectoren en studenten van deze nieuwe campus
zullen tijdens de ‘Dag van de actieve burger’ een open-schooldag organiseren. Ze nodigen
iedereen uit om deel te nemen aan boeiende workshops met betrekking tot handhygiëne,
communicatie, EHBO, reanimatie en andere zorgthema’s. De workshops worden doorlopend
aangeboden van 9 tot 14 uur. Deelname is gratis. Bezoekers worden in een open en
gemoedelijke sfeer ontvangen door een enthousiaste groep studenten en lectoren, en
getrakteerd op een hapje en een drankje. Voor meer informatie neemt u contact op met Luc
Van Camp, campuscoördinator, tel. 016-90.55.30.

GO! Atheneum Heist, Boudewijnlaan 62 in Heist-op-den-Berg
In het GO! Atheneum Heist werken wij niet alleen op 3 april rond actief burgerschap maar
plannen wij in de week van 1 tot en met 5 april heel wat activiteiten en projecten rond dit
thema. De basis van die week gaat al terug naar vorig schooljaar toen wij in het kader van
"Wereldburgerschapseducatie" op uitwisseling zijn gegaan naar een middelbare school uit
Bergrivier in Zuid-Afrika. Van 27 maart tot 11 april komen deze Zuid-Afrikaanse jongeren
naar Heist-op-den-Berg.Tijdens hun verblijf hier organiseren wij in de week van 1 tot en met
5 april verschillende workshops van "Zuid-Afrikaans koken" tot "graffiti spuiten". Verder
voorzien wij activiteiten rond verschillende jongerenculturen en houden wij het gezellig met
een educatieve spelletjesnamiddag en een wandeling door Heist-op-den-Berg. Voor meer
informatie belt u naar 015 24 18 45

GO! basisschool Ter Berken, Ambroossteenweg 13 in Hofstade
De kinderen maken de schoolomgeving afvalvrij. De onthaalouders in de gemeente worden
in de verf gezet. De allerkleinsten gaan de handelaars verblijden met hun zangtalent. Er
wordt een knuffelstoet georganiseerd. De verkeers- en straatnaamborden krijgen een
wasbeurt. En de kinderen steken de handen uit de mouwen in het Huis van het Kind Zemst
en zullen dementerende ouderen in WZH Ambroos in de watten leggen. Voor meer
informatie belt u naar David Van Goethem, tel: 015 61 23 69
GO! basisschool Dr Jozef Weyns, Jan de Cordesstraat 58 in Beerzel
De leerlingen van GO! basisschool Dr. Jozef Weyns rapen op 3 april zwerfvuil op. Door de
jongere kinderen (kleuters + eersteleerjaars) gebeurt dit op het schooldomein zelf. Met deze
lenteschoonmaak maken we het schooldomein helemaal klaar voor het aankomende
paaseitjes rapen op vrijdag 5 april. De oudere leerlingen trekken Beerzel in en nemen een
aantal straten onder handen. Actief Burgerschap beperkt zich evenwel niet tot 1 dag. De
leerlingen van het 4de leerjaar gaan regelmatig naar het rusthuis Beerzelhof in Beerzel om
samen met de bewoners een activiteit te ondernemen. Voor meer informatie belt u naar
Cynthia Camps, tel. 015 76 71 21

Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, Caputsteenstraat 51 in Mechelen
Op de dag van de actieve burger komt een actieve burger bij uitstek langs: Nic Bathazar. Hij
neemt het in zijn klimaatbetoog enerzijds op voor een duurzame toekomst en anderzijds
breekt hij in zijn lezing ‘Everybody happy’, een lans voor een gelukkige samenleving, waar
aandacht is voor de belangrijke dingen in het leven. Hij is dus de uitgelezen persoon om
onze leerlingen te inspireren. De hele week staan er acties op het programma, waaronder
plogging. Dit is zwerfafval opruimen terwijl je jogt …
Voor meer informatie belt u naar Katie Steemans, tel: 015 20 21 74

