
   

WEEKENDPOST GROENHOUT – 14 oktober 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

De extra muros loopt volop, we zien veel vrolijke kinderen en er wordt heel veel geleerd. Ik had het geluk de 
raad van een van onze kinderen te kunnen opvolgen:  

* De sfeer op de murossen, vergeet niet om met ons die Leuke, gezellige sfeer te creëren. 

Veel dank aan alle leraren en kinderen om er een fantasAsche extra muros van te maken. 

Michiel 

AGENDA 

EEN BLIK OP EXTRA MUROS 

Extra muros 1 

Wat je niet ziet bestaat niet. Het project van het eerste jaar zit er weer op. De kinderen maakten op één dag 
een fijne voorstelling voor de ouders en vrienden. We hoorden veel enthousiaste reacAes! Bedankt aan alle 
ouders voor de hulp bij het eten en het bezoek. hIps://m.youtube.com/watch?
v=Dov0m885Ff0&list=PLX13M0CjKDX4V1nXQsHgTSs1OIjfzTsFZ&index=5&t=619s 

Maandag 17/10 • Voorstelling XM 3 in De Nieuwe Vrede (om 16u15 voor alle leerlingen, om 20u 
voor alle ouders en kennissen) 

• Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) voor 2e tot 6e jaar, tenzij je mee naar 
voorstelling XM3 gaat 

• Geen Band

Dinsdag 18/10 • VaccinaAe HPV door CLB (eerstejaars, vanaf 8u30) 
• Teamvergadering (leerkrachten, 16u)

Woe 19/10 • Try-out SOLO van Laika met 2 (11u, De Studio). Kom met de fiets, nadien mag je 
naar huis

Don 20/10 • Workshop The invisibile route met 5 (om 13u) 
• Band (15u45 tot 16u45)  
• Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) voor 2e tot 6e jaar

Zon 23/10 • Klimaatmars om 13u in Brussel. Bart zal om 12u00 aan de hoofdingang Berchem 
staAon staan met zijn “Make Peace With Nature” spandoek. Wie met hem de 
trein van 12u14 neemt, krijgt ter plekke zijn gsm-nummer. 

Maa 24/10 • MUCE, 5 & 6, met de fiets (vertrek om 12u15 op school, nadien mag je naar huis)
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Extra muros 2 

Het is vaak nung en wijs om jezelf wat te relaAveren. Om dat te leren ook. Hoe doe je dat? Door in de 
schoenen te gaan staan van een ander, veraf (een Syrische vluchteling) of dichtbij (een jaargenoot). Kijken 
door de ogen van een ander doen we deze week: niet gemakkelijk... Maar steeds weer verrassend. 

    

Extra muros 3 

Zo hard gewerkt en zo veel gerepeteerd voor hun voorstelling van maandag in De Nieuwe Vrede, dat een 
foto en meer info nog niet in deze weekendpost opgenomen kunnen worden. 

Extra muros 4Tim 

Dinsdagavond. Onder een blote hemel en een heldere maan zoeken de 4 Tim'ers de weg terug naar Deurne. 
Ze hadden nog de puf en de goesAng om een avondlijke dropping te doen. Misschien was het wel een 
beetje stage-spanning wegstappen. Terwijl de luchthaven er doodsAl bij ligt, gonst het lokaal van 
scoutsgroep 37 van bedrijvigheid. Vanuit dit zenuwcentrum bestormen onze gasten de arbeidsmarkt. Vanuit 
alle hoeken van het Antwerpse klinken posiAeve geluiden. Ze gaan aan de slag met grote maturiteit. 's 
Avonds worden er uitgebreide maalAjden op tafel getoverd, steekt iedereen de handen uit de mouwen 
waar nodig en is er ruimte voor gezelligheid. Het recept voor een geslaagde extra muros! 
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Extra muros 4Trui 

Wij drukken overal onze stempel op. #tempusfugit #itsonlyastageweek #uitblazen #Facebookmum 
#ver#vaag 

Extra muros 5 

GradaAes in relaAes. Lang leve brussel. 

 

Extra muros 6 

Groot, impressionant, bombasAsch, psychopathologie, de Vooruit ore Vier-O-Vier, cheesecake die op is, 
lindeboom, bijlkop, aan de Leie en de Schelde, flauwvallen met een publiek, een jarige Elise, verkeerd 
gebouw, nog een keer het verkeerde gebouw, Gent, luie prof, boeiende prof, plaIe banden plakken, gekke 
mensen met een lintje, zebra’s, challenges, rien ne va plus, kono en iets Japans, habitat, slapen achter je 
hoek… vele indrukken en ontdekkingen. Het 6e trok twee dagen naar Gent en twee naar Antwerpen om het 
universitaire studentenleven op te snuiven. 

 

MIDDAGACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEERLINGEN (herhaling) 
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Het schooljaar is van start gegaan en opnieuw merken we dat velen van jullie nood hebben aan meer 
ruimte en mogelijkheid tot acAviteiten Ajdens de middagpauze. Daarom nemen wij als vijfde- en zesdejaars 
een iniAaAef dat na extra muros (de week van de 17de) van start zal gaan.  

Vanaf dan zal er elke dinsdagmiddag een acAviteit plaatsvinden, gekozen en begeleid door een van ons. Dat 
kan gaan van schaken tot breien, van sporten tot het kijken van een film en veel meer! Via het krijtbord op 
de speelplaats zullen we communiceren welke acAviteit we die week organiseren en waar we de 
geïnteresseerden verwachten. Daarbovenop zal er voor jullie ook de mogelijkheid zijn om elke 
donderdagmiddag met enkelen van ons naar Den Bell te gaan. 

Het zal de eerste weken nog wat zoeken zijn voor ons allemaal maar we hopen dit uit te bouwen tot een 
gewoonte om de middagpauzes dynamischer te maken. 

Tot binnenkort! 

5 en 6 

OPROEP SCHOOLPROJECT (herhaling) 

Beste ouders, 

Een keer per jaar bieden we de kinderen Ajdens het schoolproject een workshopreeks aan. Ze hebben de 
keuze tussen een 15-tal workshops, een gezonde mix van verschillende domeinen. Met deze manier van 
lesgeven trachten we zaken aan bod te laten komen die anders niet alAjd 'passen' in het gewone aanbod. 
De workshops worden onder meer gegeven door externen. Dit is voor de kinderen een verruiming, zo 
maken ze kennis met andere werkvormen en leersAjlen. 
We zijn hiervoor opzoek naar workshops en doen daarbij een oproep aan jullie. 

Het schoolproject betekent dit jaar: 
- een workshopreeks van 9/1 tot 26/1 2023 

- 6 lesnamiddagen (telkens op maandag en donderdag) van 13.10u tot 15.40u 

- op school en/of buiten de school 

- alle kinderen worden in een gezonde mix verdeeld over de workshops (naar hun eigen keuze, klas en jaar 
doorbrekend) 

- wij zoeken leerwinst in een brede waaier aan domeinen (dans, talen, koken, ambachten, ICT, Yoga, 
muziek, sport ...) 

- de workshopbegeleider krijgt 36,84 euro per lesnamiddag (vrijwilligersvergoeding) + eventuele onkosten. 

Je krijgt gedurende zes lesnamiddagen dezelfde geëngageerde groep kinderen dus je kan doorwerken op 
een gekozen thema en uitwerking.  
Je kiest zelf hoe groot je groep is (gemiddeld een 10 a 12tal kinderen). 
  
Zie je dit ziIen, kan je je vrij maken gedurende deze periode? Heb je hier graag nog meer info over? Ken je 
iemand die hierin van betekenis kan zijn? Neem contact op met Tim.  

Vriendelijke groeten, 

Tim 
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MUSEUM VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE MET 5 EN 6 (herhaling) 

5 en 6 gaan 24 oktober op stap naar MUCE (hIps://muce.be/), het allereerste pop-up museum ter wereld 
over circulaire economie. Hun mission statement: Showing the fun & easy side of sustainability, Fascinated 
by circular economy and Wild awake from Climate Change. 
Circulaire economie is een van de oplossingen voor klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en ander 
slecht nieuws. Verwacht in MUCE geen wiIe, steriele ruimtes met arAfacten uit het verleden en lange 
teksten vol moeilijke woorden, maar wel een plek waar gewone mensen, kunstenaars, bedrijven en 
onderzoeksinsAtuten samen komen om de samenleving van de toekomst mee vorm te geven. Kunst zorgt 
hier voor de vertaalslag. Can I get a woop wooop? 
Neem minstens 5 lege baTerijen of 1 gsm mee om je bezoek te betalen. 
Muce recycleert deze samen met Proximus en Bebat.
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