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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Zapisy uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
Informujemy, że zapisy uczniów do szkoły polskiej w Antwerpii na rok szkolny 2016/2017
rozpoczęły się 15 marca. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie
internetowej szkoły, pod adresem: www.szkolapolska.be w zakładce „Zapisy uczniów”.

Warsztaty wielkanocne
W sobotę 19 marca oraz w środę 23 marca odbyły się w naszej
szkole Warsztaty wielkanocne przeznaczone dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej (od klasy 3 wzwyż), dla gimnazjalistów i licealistów. Ich celem było upowszechnianie wśród
naszych podopiecznych wiedzy o polskich tradycjach wielkanocnych oraz ich kultywowanie w warunkach szkolnych.
Zwyczajowe lekcje języka polskiego i wiedzy o Polsce zostały w
tych dniach zmienione w zajęcia praktyczne, w czasie których
wychowankowie szkoły mieli możliwość samodzielnego wykonania różnymi technikami pięknych pisanek oraz ozdobnych
koszyczków, w których można było wyeksponować stworzone
przez nich „dzieła”. Malowane jajka oraz koszyczki uczniowie
dumnie zabrali do swoich domów. Bez wątpienia będą one doskonałą ozdobą wielkanocną na świąteczny stół.

Spotkanie z pisarką Agnieszką Steur
W sobotę 20 lutego oraz w środę 24 lutego naszą szkołę odwiedziła pisarka,
autorka książek dla dzieci i młodzieży, Agnieszka Steur. Powieściopisarka
ta, znana szerzej jako twórczyni książek: Wojna w Jangblizji, przeprowadziła
niezwykle interesujące warsztaty literackie przeznaczone dla uczniów klas 3-6
szkoły podstawowej. Zajęcia te dotyczyły literatury fantasy, w której specjalizuje
się nasz gość. W czasie ich trwania dzieci dowiedziały się wielu praktycznych
informacji na temat tego, w jaki sposób należy tworzyć powieści, na czym powinno się wzorować, pisząc własne prace, a także jak kreować swój oryginalny
świat fantasy i bohaterów w nim zamieszkujących.
Mamy nadzieję, że wskazówki Pani Agnieszki pomogą wszystkim uczniom w
rozwijaniu ich kreatywności i wyobraźni – zarówno tym, którzy marzą o byciu
pisarzami, jak również i tym, którzy najzwyczajniej potrzebują natchnienia w
odrabianiu cotygodniowych lekcji.

„Ballady i romanse”
inaczej...
W sobotę 12 marca uczniowie SPK w Antwerpii
mieli możliwość przekonania się, że szkolne lektury mogą być zaprezentowane także w inny sposób niż książka lub jej ekranizacja. Z inicjatywy
Ambasady Polskiej w Brukseli w naszej szkole
odbyło się bowiem interesujące widowisko przygotowane przez grupę „Opowiadaczy”. Za pomocą
narracji i towarzyszącej jej muzyki pokazali oni,
że Ballady i romanse Adama Mickiewicza mogą
budzić w nas różne emocje – od strachu i przerażenia po smutek czy radość – gdy tylko zostaną
odpowiednio zinterpretowane głosem i dźwiękiem
instrumentów. W spektaklu wzięły udział dzieci
uczęszczające do klas 4-6 szkoły podstawowej oraz
uczniowie chodzący do gimnazjum.

