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WEEKENDPOST GROENHOUT – 20 januari 2023 

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Groenhout is een ervaringsgerichte school, waarbij we leren van elkaar. Het is normaal dat er in een 

leefgemeenschap – zoals onze school – uitdagingen ontstaan in een overgangssituatie zoals dit jaar. 

Momenteel zijn we op zoek hoe we ons in deze context kunnen reorganiseren.  

Herwig heeft besloten te stoppen als lesgever en begeleider van de band. We bekijken hoe we voort 

moeten met de band en hoe we ons technisch georganiseerd krijgen voor toekomstige toonmomenten. Hij 

speelde daar een zeer grote rol in.  

Tegen volgende week krijgen we ons helaas niet georganiseerd. We stellen onze nieuwjaardrink met 

toonmomenten graag even uit en gaan op zoek naar een nieuwe datum. Dank aan iedereen die zich 

geëngageerd had om er een mooi feest van te maken. 

Tot binnenkort, 

Michiel  

 

AGENDA 

Zat 21/01 • Opleiding ervaringsgericht leren volgens Feuerstein (hele team) 

Woe 25/01 • Naschoolse studie  

Don 26/01 • Naschoolse studie 

Vrij 27/01 • Lopen met Sam, verzamelen in sportkledij om 12u20 aan secretariaat. Alle 
niveaus welkom. 

• GEEN nieuwjaarsfeest -> wordt uitgesteld. 

 

MELD JE AAN  

Kinderen uit het zesde laarjaar van het basisonderwijs hebben rond deze tijd de brochure Meld Je Aan – Je 

kind inschrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs - in hun brievenbus gekregen. Zowel voor 

Groenhout als voor Groenhout (pioniersproject) staan er 2 klassen open om 12-jarigen in in te schrijven. 

De infoavond voor Groenhout gaat door op woensdag 15 maart om 19u in de Bouwmeestersstraat 3.  

De infoavond voor Groenhout (pioniersproject) gaat door op maandag 20 maart om 19u in de Kasteelstraat 

17. 

Je kan je kind online aanmelden op meldjeaan.antwerpen.be tussen maandag 27 maart (9u30) en vrijdag 

21 april (17u00), ook als je kind voorrang heeft gebeurt het aanmelden in deze periode. 

Informatie over Groenhout (pioniersproject) vind je hier: 

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

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het secretariaat (03 435 99 40 - 

stedelijklyceum.groenhout@stedelijkonderwijs.be).  
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