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WEEKENDPOST GROENHOUT – 25 november 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

De planning van de evaluatieweek is klaar om gedeeld te worden met jullie. Voor 1 en 2 gaan de lessen 
zoveel mogelijk volgens het normale lesrooster door. Alle kinderen van 2 tot 6 kregen vandaag een strookje 
mee waarin je kan aanduiden wanneer je naar de namiddagstudie wil komen (13u10 tot 15u40). Dit 
strookje verwachten we vrijdag 2 december ingevuld terug voor wie de studie wil volgen. 

Veel groeten, 

Michiel  

 

AGENDA 

Maa 28/11 • Onderdompelsessies podium in DE SINGEL voor 1 en 2 (9u00 tot 13u00). Kom 
tegen 8u30 met je fiets naar school. 

• Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) 
• Band (15u45 tot 16u45) 

Din 29/11 • Teamvergadering (vanaf 16u) 
Don 1/12 • Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) 

• Band (15u45 tot 16u45) 
• 1e jaar natuurwetenschappen: Herbaria meebrengen 

Vrij 2/12 • Fotomuseum 3HUM (10u30 tot 11u30) 
• Alle Lln van 5/6 Humane worden vrijdag 2 dec ten laatste om 19u45 verwacht 

aan de ingang van de Singel. 
Ook een grote groep van 4 Hum en wie zich verder opgegeven heeft van 5 wordt 
om 19u45 verwacht. Kom zeker op tijd. 
We gaan de voorstelling van Wim vandekeybus door Ultima Vez bekijken.  

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).  

 

FRISBEEËN 

Onze speelplaats is helaas te klein om te frisbeeën. 

GROENHOUT PIONIERSPROJECT (2) 

Vorige week lazen jullie over het pioniersproject van Groenhout in de Kasteelstraat.  
Er staat nu ook een vacature online voor een secretariaatsmedewerker:  

https://stedelijkonderwijs.career.emply.com/ad/groenhout-zoekt-pionier-voor-secretariaat-secundair-
onderwijs/gbnj12/nl 

Ter herinnering en verspreiding hier nog eens de vacature voor leerkrachten voor ons pioniersproject: 

https://stedelijkonderwijs.career.emply.com/ad/groenhout-zoekt-pioniers-secundair-onderwijs/f6f295 
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VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE MET NIEUW VOORPROEFJE 

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 nieuw voorproefje. 

 

 

 


