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WEEKENDPOST GROENHOUT – 18 november 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Vorige post was kort, deze iets langer. Het einde van het jaar nadert nu snel. Volgende week vrijdag krijgen 
jullie het rooster van de evaluatieweek. Intussen blijven we bezig zoals we het graag doen, met veel 
uitstappen en actieve lessen.  

In deze post ook al een korte vooruitblik naar ons pioniersproject in de Kasteelstraat. 

Veel groeten, 

Michiel  

 

AGENDA 

Maa 21/11 • Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) vanaf nu ook voor sommige eerstejaars 
• Band (15u45 tot 16u45) 

Din 22/11 • 1H naar KMSKA (10u30 tot 12u00) 
• Teamvergadering (vanaf 16u) 

Don 24/11 • 3J naar CLB voor medisch onderzoek (om 8u30 met de fiets ter plekke aan 
Biekorfstraat 72, 2060 Antwerpen). Lunch meenemen voor moest het lang duren. 

• Naschoolse studie voor 1 tot en met 6 (15u50 tot 17u15) 
• Band (15u45 tot 16u45)  

Vrij 25/11 • 1L naar KMSKA (10u30 tot 12u00) 
• Uitstap Gent (5e jaar). 8u20 in station Antwerpen Berchem, terugkomst tussen 

16u en 16u30. 
Zon 27/11 • Dag van de wetenschappen – zeer interessant voor iedereen.  

Schrijf je in via www.dagvandewetenschap.be 
Maa 28/11 • Onderdompelsessies podium in DE SINGEL voor 1 en 2 (9u00 tot 13u00). Kom 

tegen 8u30 met je fiets naar school. 
Vrij 2/12 • Fotomuseum 3HUM (10u30 tot 11u30) 
Din 6/12 • Museum Plantin-Moretus 4Trui (13u30 tot 14u00) 
Vrij 9/12 • Museum Plantin-Moretus 4Tim (11u00 tot 11u30) 
Woe 18/01 • Vlaamse Wiskunde Olympiade (voor iedereen van 3-6).  

 

GROENHOUT PIONIERSPROJECT 

Vanaf 1 september starten we met Groenhout een pioniersproject op in de Kasteelstraat 17, net zoals 
Groenhout 20 jaar geleden ook als pioniersproject begonnen is. Een team van een 6-tal leerkrachten zal er 
met 2 klassen eerstejaars A-stroom een school doen ontstaan. Jaar na jaar zal Groenhout Kasteelstraat 
groeien tot een zesjarige structuur, maar hoe de bovenbouw eruit zal zien, is nog onbekend.  

Onze zoektocht naar een zeer gedreven team is vandaag gestart. We hopen op een mix van startende en 
ervaren leerkrachten, van mensen uit de Groenhoutstal en van ver daarbuiten, van beslagen onderwijzers 
tot didactisch sterke masters. Hoe meer diversiteit hoe liever. We kunnen er jaar na jaar naar blijven 
streven. 

Ken je iemand of heb je zelf interesse om te komen pionieren? Onze vacature voor leraren staat te popelen 
om aandacht: https://stedelijkonderwijs.career.emply.com/ad/groenhout-zoekt-pioniers-secundair-
onderwijs/f6f295 



   
 

Weekendpost Groenhout – 18/11/2022 – p. 2 
 

De vacature voor een secretariaatsmedewerker voor dit pioniersproject plannen we volgende week te 
verspreiden.  

 

FIRE WILL BECOME ASHES, BUT NOT NOW  

Wat betekent het om zwart te zijn? Gaat het om racisme en onzekerheid het hoofd bieden? De cultuur van 
de onderdrukte? Wat bepaalt wie we zijn: het leven dat we vandaag leven of onze origines? Theatermaker 
en acteur Pitcho Womba Konga dompelt je samen met zijn getalenteerde, multidisciplinaire cast onder in 
een bad aan vragen. Ga kopje onder in het universum van Fire Will Become Ashes, But Not Now – een mix 
van muziek, slam, beatbox, dans en theater – en kijk met een andere bril naar morgen. 

KVS Brussel en Toneelhuis doen een oproep om naar deze interessante voorstelling te komen kijken op 29 
of 30 november van 20u00 tot 21u30. Via volgende link kan je met de promocode PITCHO tickets aan €5 
bestellen https://toneelhuis.be/nl/programma/fire-will-become-ashes-but-not-now/#tickets 

 

VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE 

Op woensdag 18 januari is het weer Vlaamse Wiskunde Olympiade!  

De leerlingen van 3, 4, 5 en 6 nemen deel. Voor 1 en 2 komt er ook een wedstrijd in maart. Het is een 
centraal georganiseerd evenement voor alle leerlingen in elke school in Vlaanderen en vindt plaats op 
woensdagnamiddag van 13u tot 16u. Houd deze middag dus vrij in de agenda en breng lunch mee op die 
dag. 

De vaardigheden die getest worden zijn zeer divers en liggen vaak buiten de wiskundige procedures die in 
de lessen aan bod komen. Het is een puzzelwedstrijd waarbij logisch redeneren en ruimtelijk inzicht getest 
en aangescherpt worden. Hier alvast een voorproefje. 

 

 


