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WEEKENDPOST GROENHOUT – 2 december 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Deze week komt Sinterklaas, en hij brengt mee … examens, een schoolreglement en een Teslaspoel. Meer 

hierover verder in deze weekendpost.  

Wat de Sint helaas niet mee zal brengen, zijn vorken. Kinderen komen vaak bestek vragen om hun lunch op 

te eten. Intussen zijn alle vorken uit de leraarskamer alweer op. Voortaan vragen we om je eigen bestek 

mee te nemen.  

Er zijn de voorbije week nog enkele kleine correcties of verduidelijkingen aan het rooster van de 

evaluatieweek gebeurd. Wie nog verdere vragen heeft, stelt ze aan de klastitularis. 

Tenslotte ook nog eens via deze weg de vraag om allemaal klimaatbewust te zijn in deze koude maanden. 

Zie je een buitendeur openstaan, sluit ze dan, en spreek elkaar aan als iemand een deur open laat staan. 

Veel groeten en veel studeerplezier, 

Michiel  

 

AGENDA 

Maa 05/12 • Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) 

• Band (15u45 tot 16u45) 

Din 6/12 • Museum Plantin-Moretus 4Trui (13u30 tot 14u00) 

• Demonstratie Teslaspoel om 17u30 op de speelplaats. 

Don 8/12 • Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) 

• Geen band tot na het schoolproject, we starten terug vanaf maandag 30 januari 

Vrij 9/12 • Museum Plantin-Moretus 4Tim (11u00 tot 11u30) 

Don 15/12 • Uitstap 1e jaar (Toetanchamon, Brussel – meer info later) 

Maa 19/12 • Geen les (klassenraden) 

Din 20/12 • Geen les (klassenraden) 

Woe 21/12 • Uitstap met heel de school 

Don 22/12 • Rapportgesprek (de klastitularis spreekt af met de kinderen wie wanneer komt, 
de rest van de dag mag je thuisblijven) 

Vrij 23/12 • Afsluit per klas, de school eindigt om 12u10 

Woe 18/01 • Vlaamse Wiskunde Olympiade (voor iedereen van 3-6).  

 

SCHOOLREGLEMENT 

Op dit moment werken we nog aan de aanpassing van het schoolreglement aan onze huidige 

schoolstructuur. Dat betekent dat het schoolreglement 2022-2023 nog niet volledig afgewerkt is. De 

komende maanden werken we dit schoolreglement verder af zodat we u op het einde van dit schooljaar 

een volledig uitgewerkt schoolreglement kunnen voorleggen voor het schooljaar 2023-2024. 

Omdat het belangrijk is voorafgaande aan de evaluatieweek de evaluatieprincipes voor te leggen, bezorgen 

we jullie het schoolreglement zoals het nu is, als bijlage aan deze weekendpost. De kinderen kregen deze 

vrijdag een strookje mee om door jullie te ondertekenen voor akkoord met ons schoolreglement en in het 

bijzonder de evaluatieprincipes. Een kopie van dit strookje hangt onderaan deze weekendpost. Graag jullie 

akkoord tegen donderdag 8 december 2022. 
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In het schoolreglement 2022-2023 staan verschillende verwijzingen naar Smartschool als 

communicatiemiddel. Deze behoren tot de standaardinhouden van het schoolreglement die voor alle 

scholen van Stedelijk Onderwijs gelijk zijn. Groenhout gebruikt momenteel Smartschool echter enkel intern. 

Om het zo duidelijk mogelijk te maken wat in het schoolreglement Groenhoutspecifiek is, hebben we er zo 

vaak als mogelijk bij geschreven hoe we het “op Groenhout” doen. 

 

MUZIEK SPELEN IN DE MIDDAGPAUZE 

Vanaf 30 januari is het mogelijk om in de middagpauze van 12u30 tot 13u10 muziek te maken. Het werkt 

als volgt: je zoekt een groepje muzikale enthousiastelingen bij mekaar, ideaal zou zijn een gitarist, bassist, 

drummer, toetsenist en 2 zangers (M/V/X) of andere instrumenten die een microfoon nodig hebben (viool, 

traverso, …). Instrumenten, microfoons, hoofdtelefoons, … alles staat klaar in het repetitiekot! 

Je schrijft je in via mail aan Heg (herwig.pans@so.antwerpen.be), de werkgroep repetitiekot maakt een 

verdeling wie wanneer kan repeteren en maakt alle verdere afspraken. 

De eerste periode waarin we repetitietijd verdelen onder groepjes loopt van 30 januari tot aan de 

krokusvakantie. 

Hoe diverser je groepje is hoe meer kans op repetitietijd, denk aan kinderen van verschillende jaren, 

verschillende muziekgenres enz... 

De werkgroep repetitiekot bestaat nu nog uit Jules van 5 en Heg, leerlingen die hierin een engagement 

willen opnemen geven maar een seintje! 

Vragen of ideeën...? Je weet ons te vinden. 

Jules en Heg 

 

TESLASPOEL 

Informatie over de demonstratie staat al in de inleiding. Hieronder een foto uit 1899 waarin uitvinder 

Nikola Tesla onder zijn teslaspoel met meer dan 10 miljoen Volt (10.000 kV) zit. In onze Teslaspoelshow 

houden we het iets bescheidener, maar wel interactiever. Durvers mogen ook vonken trekken vanuit de 

spoel. Bij regen kan de demonstratie niet doorgaan. 
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VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE 18 JANUARI > WE BLIJVEN IN THE MOOD 

 

De antwoorden op de vorige twee weekendpostvragen:  

18/11: Er draaien 8 antwoorden in tegenwijzerzin.  

25/11: Er zijn minimaal 6 kubussen toe te voegen (antwoord A) 

 

 

AKKOORDSTROOKJE SCHOOLREGLEMENT GROENHOUT 2022-2023 

Bij deze geef ik mijn akkoord voor het schoolreglement van Groenhout versie 2022-2023, in het bijzonder 

voor de evaluatieprincipes die hierin verwoord zijn. 

Naam:  

Ouder van (naam kind en klas):  

Datum:  

Handtekening: 


