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Brede Scholen Anderlecht in actie

In heel het land werken scholen samen met andere sectoren en scholen om de leerlingen nog 

meer kansen te bieden. Op initiatief van schepen van Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex doet 

Brede School Hartje Anderlecht meer dan zijn best en komt het deze week met twee projecten 

naar buiten. Dit project geniet ook de steun van Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het 

voltallige schepencollege.

Wat is er aan de wand?

Samen met Mus-e vzw heeft de gemeentelijke Basisschool Dertien haar sombere, bruine 

schoolpoort opgeknapt. De voorbije maanden hebben alle klassen, zowel uit het kleuter- als lager 

onderwijs, samen met enkele ouders aan dit creatieve project gewerkt. Meegebrachte voorwerpen 

die verwijzen naar de vele culturen op school, zorgden voor inspiratie, met als resultaat een reeks 

kleurrijke beschilderde panelen die aan de ingang van de school ophangen.

Schepen Elke Roex wou hierover het volgende kwijt: “in onze Anderlechtse scholen vinden we vele  

verschillende culturen terug en ik ben zeer tevreden dat deze diversiteit tot een mooi en positief  

project heeft geleid, waarbij zowel leerlingen als ouders hebben samengewerkt.”

Zin om een kijkje te nemen?

Kom nu vrijdag 18 mei tussen 15u en 16u30 naar de vernissage. Een aantal leerlingen van het 

derde leerjaar spelen muziek op zelfgemaakte percussie-instrumenten, die ze samen met een 

muzikant van Jeugd & Muziek hebben gemaakt.
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Afspraak in gemeentelijke basisschool Dertien: Wayezstraat 56 (ingang Bronsstraat).

Interscolaire Schoolgrappling

Aanstaande vrijdag nemen de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van gemeentelijke 

basisschool Veeweide, Lucerna, Basisscholengemeenschap Sint-Pieter & Sint-Guido en Nellie 

Melba deel aan een "interscolaire schoolgrappling". Dit is een toernooi georganiseerd door BBJJA 

(Brussels Belgian Jiu-Jitsu Academy). Brede School Hartje Anderlecht organiseerde dit schooljaar 

naschoolse lessen om de leerlingen voor te bereiden.

Zin om te komen kijken?

Het toernooi start om 9u in de sportzaal van het Sint Guido-instituut: Dokter Jacobstraat 67.

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

via 02 558 09 91

https://www.google.com/maps/place/Gemeentelijke+Basisschool+Dertien/@50.8358256,4.3143708,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c3c41b988d601b:0x2b21f44ff922cfea!2sWayezstraat+56,+1070+Anderlecht!3b1!8m2!3d50.835861!4d4.3144607!3m4!1s0x47c3c41ba20ad8b5:0xf024c43cb66e7a0!8m2!3d50.8358825!4d4.3144331
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