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IBO Ket in Kuregem huldigt nieuwe locatie in 
en stelt videoclip voor

Donderdag 10 januari van 17u tot 19u

Schepen van Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex, Anderlechts burgemeester Eric Tomas 

en het volledige schepencollege van Anderlecht, nodigen u uit voor de feestelijke 

opening van KIK Ropsy op donderdag 10 januari van 17u tot 19u.

Het gemeentelijk Nederlandstalige IBO Ket in Kuregem trekt van de Odonstraat naar de Ropsy 

Chaudronstraat 7 en volgt hiermee basisschool Kameleon, dat eerder al verhuisde. Om de 

kinderen in optimale omstandigheden op te vangen, heeft de gemeente de voorbije maanden, 

onder andere, kleutertoiletten en lavabo's geïnstalleerd en werden er ook werken uitgevoerd om 

de akoestiek te verbeteren. Vanaf nu vinden we IBO Ket in Kuregem dus terug op de campus van 

basisschool Kameleon en kunnen ze nog nauwer met de school samenwerken. Bovendien werd 

ook het volledige schoolgebouw, dat dateert uit 1888, grondig gerenoveerd.

Schepen Elke Roex wou het volgende kwijt: "Het is een grote meerwaarde voor de kinderen en het  

personeel van IBO KIK dat de opvang zich nu op hetzelfde adres als de school bevindt. Zo vermijden  

we dagelijkse wandelrijen en bieden we meer kansen voor pedagogische samenwerking tussen de  

school en het IBO."

Om de nieuwe locatie in te huldigen, krijgt u op donderdag het resultaat te zien van een 

muziekproject van de oudste groep (9 tot 12-jarigen). Vorig schooljaar hebben zij immers een zelf 

geschreven lied,  'Brussel is van ons'  genaamd, op ukelele's gemaakt i.s.m. de volksuniversiteit van 
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Anderlecht Ze waren trouwens al te gast in een volle AB, waar ze hun lied brachten in het kader 

van het Festival Populaire. Met behulp van een projectsubsidie van de VGC maakten de kinderen 

vorig trimester nog een bijpassende videoclip en die stellen we donderdag met trots voor aan alle 

kinderen, ouders, partners en geïnteresseerden.

Afspraak op donderdag 10 januari om 17u in de Ropsy Chaudronstraat 7

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché van de gemeente Anderlecht

Via 02 558 09 91
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