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WEEKENDPOST GROENHOUT – 13 januari 2023 

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Het nieuwe jaar is goed begonnen op Groenhout. Het schoolproject loopt goed, er hebben boeiende 

gesprekken met ouders plaatsgevonden en de voorbereidingen voor onze nieuwjaarsdrink met 

toonmomenten op vrijdag 27 januari zijn begonnen. We hopen jullie die avond allemaal op Groenhout te 

ontmoeten. Neem iets van eten mee om te delen, kom een shift helpen en geniet van de toonmomenten. 

Wij zorgen voor drinken. 

Sinds vandaag staat er op onze schoolwebsite ook een pagina over Groenhout (pioniersproject), onze 

tweede school die vanaf september start met 2 eerstejaarsklassen. We danken jullie om hier mond-aan-

mond reclame voor te maken. 

https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumgroenhout/pioniersproject 

We stellen het redacteurschap van de zesdejaars bij tot de weekendpost aan het begin van elke vakantie. 

Beste wensen en tot binnenkort, 

Michiel  

 

AGENDA 

Maa 16/01 • 8u30: herkansing statistiek voor betrokken leerlingen van 6 (de andere 
klasgenoten volgen zedenleer bij Lander) 

• Schoolproject (namiddag 3/6) 

• Naschoolse studie 
Woe 18/01 • Afgeven remediëringsoefeningen Nederlands 2TL 

• Hertoetsen Frans (in lokaal 2T) en Latijn 2TL en 2B (in lokaal Latijn). Neem je 
lunch mee. Via je leerkracht krijg je de uurregeling. 

• Vlaamse Wiskunde Olympiade (voor iedereen van 3-6) van 13 uur tot ten laatste 
16 uur  

Don 19/01 • Schoolproject (namiddag 4/6) 

• Naschoolse studie 

Vrij 20/01 • 5+6 WET werken een dag op de universiteit  ‘Chemiestudent voor 1 dag’ 

Vrij 27/01 • 18u00 nieuwjaarsdrink met toonmomenten voor alle leerlingen, ouders, oud-
leerlingen en sympathisanten, … 

 

NIEUWJAARSDRINK MET TOONMOMENTEN 

Op vrijdag 27 januari wil Groenhout het nieuwe jaar feestelijk inzetten. We zetten de deuren open voor 

ouders, oud-leerlingen en geïnteresseerden. Er zullen verschillende toonmomenten te bekijken zijn van wat 

kinderen de afgelopen perioden hebben vervaardigd tijdens lessen, bandrepetities en tijdens het 

schoolproject. We zijn nog op zoek naar ouders die hun steentje willen bijdragen om zo de 

nieuwjaarsinstuif helemaal feestelijk te maken. We zoeken mensen die een shift achter de bar op zich 

nemen en ouders die iets om te eten voorzien. Want wat is een feest zonder lekkers? Je kan je e-mailadres 

achterlaten via ‘Sign up’: https://signup.com/go/hytdKAb (voor de bar) en https://signup.com/go/qnEPYXS 

(voor het eten). Een warme oproep. Alvast heel erg bedankt! Wie nog vragen heeft, kan mailen naar 

Tanja.Monker@so.antwerpen.be.   

https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumgroenhout/pioniersproject
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsignup.com%2Fgo%2FhytdKAb&data=05%7C01%7C%7C7716c12804684ccdf44808daf4b8bec7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638091371549847359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D3ZYAJ5HO9VcJRfxfZ99hbWptKLd8bKHNCBuZxWtE9Y%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsignup.com%2Fgo%2FqnEPYXS&data=05%7C01%7C%7C7716c12804684ccdf44808daf4b8bec7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638091371549847359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k8Ht%2F9lWJiA5EObEIkw4YRkk2hezXVauSNiIW8W3%2FSo%3D&reserved=0
mailto:Tanja.Monker@so.antwerpen.be
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SCHOOLPROJECT – Historisch koken 

Neem voor de volgende sessies een keukenhanddoek, snijmesje en eventuele schort mee! 
 
 
CHEMIESTUDENT VOOR EEN DAG 
 

 
De leerlingen van 5 en 6 wetenschappen dompelen zich vrijdag 20/1 onder in het leven van een 

chemiestudent aan de UA. Een dag redoxreacties bestuderen zoals het hoort: theorie in een hoorcollege, 

gevolgd door een oefeningensessie en practicum.  

Afspraak om 8.45 in het gebouw T op Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen 

met labojas en veiligheidsbril. Eten ’s middags wordt voorzien. Om 15.30 vertrekken we naar huis. 

 

SCHOOLBIB tijdens de middagen 

Vanaf volgende week kan je elke middag (buiten woensdag) rustig in stilte komen lezen in de bibliotheek 

(naast de danszaal). Je mag ook je eigen boek meebrengen. Pieter doet de bib open om 12u40 en sluit af 

om 13u05. Het is niet te bedoeling om te komen ‘chillen’ of te ‘lunchen’. 

Boeken uitlenen kan altijd. Gewoon een selfie met het boek nemen en naar Pieter sturen. 0496336175 of 

een berichtje sturen met naam + boek.  

Heb je het boek niet meer nodig? Leg hem dan in de bring-it-back-bak naast de deur! 

 

VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE 

Aanstaande woensdag is het eindelijk zover. We starten stipt om 13 uur en eindigen ten laatste om 16 uur 

op school. Hiervoor eten we boterhammen op school. 

Neem een pen, potlood en gom mee. Rekenmachines zijn niet toegelaten.  

Zorg dat je ook iets om te drinken mee hebt en een knabbeltje, sommige oefeningen vragen veel energie ;) 

Hieronder de 3 laatste uitdagingen. Denk ook na over de methode die het meest efficiënt is om de 

oefeningen op te lossen. Niet vergeten: het is een wedstrijd waarbij probleemoplossend denken centraal 

staat! 
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De antwoorden op de vorige weekendpostvragen:  

18/11: Er draaien 8 antwoorden in tegenwijzerzin.  

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

2/12: Oefening 12, je hebt mimimaal 4 duimspijkers nodig (B)  

9/12a: B, het is niet mogelijk met 5 congruente gelijkzijdige driehoeken een gesloten veelvlak te maken. 

9/12b: E: x + 2 

16/12a: 180° 

16/12b: B 

23/12a: het aantal congruente figuren is 17 

23/12b: x + 3 

 


