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GO! Freinetschool Het Zonnehuis leest op locatie tijdens de Voorleesweek: leerlingen horen
in het kapsalon verhaal over een prinses met lange haren, in de supermarkt een spannend
fragment uit Wiplala over de kruidenier en in de verfwinkel lezen kleuters over kleuren.

GO! FREINETSCHOOL
LOCATIE

HET

ZONNEHUIS

LEEST

OP

In het kader van de Voorleesweek namen Livrette en Livrien, twee boekendames van
Freinetschool Het Zonnehuis, een initiatief. Ze fietsten naar geschikte voorleesplekken
in de wijk rondom de school en vroegen aan handelaars of er groepjes leerlingen in
hun winkel of zaak naar een verhaal mochten komen luisteren. Vervolgens zochten ze
bij elke locatie een geschikt verhaal. “Livrette en Livrien proberen met allerlei
activiteiten de kinderen te inspireren voor boeken en lezen. Met de actie ‘lezen in de
wijk’ is dit weeral gelukt. Het was voor de kinderen een leuke ervaring”, zegt Rilke
Dekeukelaere, directeur van GO! Freinetscholen Villa Zonnebloem en Het Zonnehuis.
Livrette en Livrien zijn twee boekendames. In de zakken van hun witte kleed zit steeds een
boek. De leuze "lezen is leuk" prijkt op hun sjerp. Zij bezoeken Freinetschool Het Zonnehuis
regelmatig en proberen de kinderen te inspireren met allerlei activiteiten rond boeken en
lezen.
Het laatste bezoek van Livrette en Livrien, vorige week vrijdag, stond in het teken van de
voorleesweek.
Rilke Dekeukelaere: “De boekendames zijn door de wijk gefietst op zoek naar geschikte
voorleesplekken voor de kinderen. Ze vroegen aan heel wat lokale ondernemers of de
kinderen er welkom waren. Vervolgens zochten ze voor elke locatie een geschikt verhaal. De
jongste kleuters mochten in de verfwinkel een verhaaltje over kleuren gaan lezen. De oudste
kleuters luisterden in het kapsalon naar een prentenboek over een prinses met hele lange
haren. De kinderen van de eerste graad beluisterden in de supermarkt een hoofdstuk uit
Wiplala: een spannend fragment over de kruidenier. In de groenten- en fruitwinkel genoten
de kinderen van de tweede graad dan weer van een knotsgekke oorlog op het eiland van
Torelore. Op dat eiland strijdt men door met groenten en fruit te gooien. De oudsten van de
school mochten in de sporthal een spannend hoofdstuk over een voetbalmatch meepikken
en in de verfwinkel luisteren naar een prentenboek over twee kunstenaars.”
Livrette en Livrien zijn met de actie lezen op locatie niet aan hun proefstuk toe. Ze
verwennen de leerlingen elk jaar met leuke leesactiviteiten, zoals een boekenruilkast in de
inkomhal van de school, een boekenkarretje buiten in de schooltuin, een gepast boek als
geschenk voor elke klas, een herfstgedicht voorgedragen voor de herfstjarigen...
“Livrette en Livrien zien de kinderen van Freinetschool Het Zonnehuis graag en zullen
initiatieven blijven nemen die de boekenliefde op onze school nog verder zal vergroten.”
GO! Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 8600 cursisten avondonderwijs en 36 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 Heistop-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

