In gesprek

KA Beveren dicht…
Tiana Van Quathem en Ina Deschryver

De maand januari draait op onze school
volledig om poëzie: elke klas zet zich in
om een poëtische opdracht tot een goed
einde te brengen en de hele schooldag
staat in het teken van fantasie en dichterlijke vrijheid.
Jong en oud engageert zich voor tal
van activiteiten: van koekjes bakken tot
meesterlijke gedichten schrijven. Voor
iedereen is er meer dan genoeg keuze.
Ben je geen getalenteerd schrijver zoals
Roald Dahl? Geen probleem! Je kan
bestaande gedichten versieren, boekgedichten bedenken, stiftgedichten in
elkaar knutselen, creatief aan de slag
gaan met liedjesteksten. In alle lessen
wordt er met en rond poëzie gewerkt.
De laatste donderdag van de maand
januari is er een ultiem toonmoment: tijdens die dag worden alle kunstwerkjes,
gedichten en hersenspinsels op diverse
plaatsen op school tentoongesteld. Dan
is het feest! Er is cake, warme chocolademelk en muziek op de speelplaats.
Er worden ballonnen opgelaten met een
mooie boodschap, je kunt een lief dankwoordje sturen naar je beste vriend(in)

of een attent cadeautje maken voor de
leerkrachten: alles kan!
Er vallen ook twee prijzen te verdienen.
Zo oordeelt een jury met liefde voor
poëzie over de beste klasgedichten
per graad. Met de klasgedichten die in
de les Nederlands uitgewerkt worden,
maken de verschillende klassen kans op
twee uur film op een gewone lesdag, uiteraard mét de nodige versnaperingen.
Ook de leerkrachten kunnen deelnemen
aan een wedstrijd. Zo werd vorig jaar
nog iemand uit het team verrast met
een heerlijke fles wijn.
Kortom, Gedichtendag is op onze
school een dag waar vele weken van
inkt, zweet en schrijfknobbels in kruipen, maar de voldoening is erg groot!
Iedereen ziet zijn eigen werk die dag
in volle glorie en mag trots zijn op het
resultaat. Hopelijk kunnen we dit project nog lang blijven verwezenlijken met
de hulp, het enthousiasme en de volle
poëtische overgave van onze creatieve
leerling-dichters.
#OpKABevereniselkedagtochgedichtendag!
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Oproep!
Neem jij ook dergelijke initiatieven op jouw school? Zet je graag
eens een van jouw projecten
in de kijker? Dat kan! We zijn
steeds op zoek naar bijdragen
van leerkrachten die recht uit
de klas of de school komen.
Stuur jouw verhaal op naar
redactie@tijdschriftfons.be en
we geven het graag een plaats
in een van onze volgende
nummers!

