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Agenda
Maandag 10/05
Dinsdag 11/05
Woensdag 12/05
Donderdag 13/05
Vrijdag 14/05

Alle klassen komen voltijds naar school
De jury beoordeelt de vergroening van de klaslokalen.
Prijsuitreiking van de vergroening van de klaslokalen
16.45u tot 17.45u naschoolse studie
VM teamvergadering
NM kennismakingsgesprekken met kinderen voor het 1ste jaar 2021-2022
Suikerfeest en Hemelvaart – iedereen VRIJ
Brugdag – iedereen VRIJ

Verdere planning: herhaling
Week van 17 tot
21/05
Week van di
25/05 tot 28/05
Week van 31/05
tot 04/06
Week van 07/06
tot 11/06
Week van 14/06
tot 18/06
Week van 21/06
tot 25/06

Laatste
schoolweek

Een doodgewone, volledige lesweek
Maandag 24/06 VRIJ, pinkstermaandag
Zaterdag 29/05: toonmoment eindwerken van het 6de jaar voor ouders,
collega’s, …
Maandag facultatieve verlofdag: uitblazen en inpakken.
Dinsdag, woensdag en donderdag: mini-muros
Vrijdag: de laatste groepen komen terug of evaluatie op school
Nog één doodgewone lesweek
Voor het 1ste jaar een gewone lesweek.
Het 2de, 3de, 4,de 5de en 6de jaar hebben donderdag en vrijdag allerlei
afsluitende activiteiten: mondelinge proeven, schriftelijke examens, doeopdrachten. Hun gewone lesrooster vervalt.
Maandag en dinsdag is er les/uitstap voor het 1ste jaar.
Voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de jaar zijn er nog 2 dagen met afsluitende
proeven.
Donderdag 24 en vrijdag 25 zijn er delibererende klassenraden: kinderen
VRIJ
Maandag 28/06 kinderen brengen handboeken en ingevulde agenda’s naar
school.
Dinsdag rapport ophalen volgens rooster, ’s avonds proclamatie voor het
6de.
Woensdag uitzwaaien, het schooljaar in schoonheid afronden.

Groen: Alle klassen hebben de voorbije week een metamorfose ondergaan. Er is gestekt,
gezaaid, versierd, … Maandag is er jury!
Corona: door hun quarantaine, hebben 18 kinderen van het 1ste jaar een toets van Frans (les
questions) gemist. We laten hem doorgaan, dinsdag tijdens de naschoolse studie. Ondertussen
zijn alle kinderen weer op school.
Eindwerk: Luca (6) vraagt zo veel mogelijk mensen om haar enquête over kleine criminaliteit in
te vullen. Doe het dit weekend, zodat er voldoende verwerkingstijd blijft voor Luca.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnBwLOqgAhYecFwWdsi_XVx7tSMrShiBIwNoIcxonP2Xgw/viewform?usp=sf_link
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Naschoolse studie: er zijn enkele kinderen die nog gevraagd hebben om in de naschoolse studie
te mogen blijven om op woensdag beter aan de slag te kunnen. Dat kan. Ook voor een vrije dag
is het zinvol om huiswerk te maken of te studeren!
De kinderen van het 3de jaar maakten in de vorige module podcasts. Je kan ze beluisteren op het
You tube kanaal van Groenhout https://www.youtube.com/user/groenhout. Vergeet geen like
achter te laten als je er van houdt.
Planning: Jullie krijgen in deze post de herhaling van de planning voor de rest van het
schooljaar. Niet alle ouders lezen de post elke week…
Mini muros: van 1 tot 3 juni richten we voor alle klassen mini-muros-dagen in. Van zodra de
plannen vorm krijgen en realiseerbaar blijken, lichten we jullie in over wat we gaan doen, hoe
we de overnachtingen regelen, wat kinderen nodig hebben, enz.
Inschrijven: woensdag ging een eerste reeks kennismakingsgesprekken door. Morgen, zaterdag
en volgende woensdag komen de rest van de nieuwe kinderen aan de beurt.
Website : www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumgroenhout
Berichten aan het secretariaat via groenhout@stedelijklyceum.be
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