Groep 8 van “de Schakel” brengt bezoek aan de Mgr. Schravenkapel.
De reacties van de 24 kinderen van groep 8 van basisschool de Schakel zijn positief
en enthousiast over hun bezoek aan de Schravenkapel in Broekhuizenvorst.
De leerkracht van groep 8 reageerde enthousiast op de vraag om een
workshop/excursie te gaan doen in de kapel; het stripboek : Post uit China en de
bijbehorende lesbrief te gaan verwerken.
Op dinsdag 14 april 2015 waren de kinderen en hun 2 leerkrachten om 13.00 uur bij
de kerk.
Ze werden in het Patronaat ontvangen door José Peeters (vrijwilligster bij de Mgr.
Schraven Stichting) die de leiding van de middag op zich nam.
Allereerst werd het
stripboek bekeken en
besproken. Frans
Schraven heeft ook
gewoond op “WIS”; dat
sprak hun zeker aan
omdat 1 van de
kinderen daar nu
woont. De kinderen
ontdekten dat het
verhaal van bisschop
Schraven wel erg
bijzonder is. Na het
bekijken van het
stripboek kregen de
kinderen een rondleiding in de kerk: ze werden stil en waren onder de indruk van het
verhaal en de mooie schilderwerken. (ze vonden het wel koud in de kerk).
Bij terugkomst in het Patronaat begonnen de kinderen aan de verwerking in de
lesbrieven. Het project komt prima tegemoet aan een aantal leerdoelen! Voor de
verschillende opdrachten moesten ze soms terug naar de kapel om iets op te zoeken!
Aan het einde van de workshop werd geëvalueerd onder het genot van een drankje
en een koekje.
Het was een leerzame middag. Enkele opmerkingen van de kinderen: leuke
opdrachten; leerzame teksten; mooie schilderijen; iedereen is gelijk; goed uitgelegd;
het verhaal was wel heftig; nu ga ik het stripboek helemaal lezen!
De jongens en meisjes kregen een groot compliment van José en ook van juf
Margret voor hun belangstelling en serieus werken.
Het was een leerzame en fijne middag.
Binnenkort komt groep 8 uit Lottum om ook deze workshop te gaan doen.

