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Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Een nieuw schooljaar dat begint zoals op Groenhout, ben ik nog niet eerder tegengekomen. Toen ik 
20 jaar geleden als leraar biologie begon les te geven in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, werden de namen 
van de leerlingen afgeroepen in de sporthal en nam je ze gelijk mee naar je klaslokaal om les te 
geven. Op Groenhout kiezen we voor verbinding, je goed voelen op school, de leerkrachten leren 
kennen als gelijken en goesting krijgen om een heel jaar met allemaal samen aan de slag te gaan. Ik 
hoop dat onze eerstejaars, onze zij-instromers (vooral veel nieuwe derdejaars), en onze 3 nieuwe 
leerkrachten, Bregje, Hilde en Lander, ook helemaal opgeladen zijn om het beste van zichzelf te 
geven. Eigenlijk ben ik er gerust in met al die stralende gezichten in het Zilvermeer vorige vrijdag.  

Ik kreeg van alle leerlingen een persoonlijk boodschap op de eerste schooldag. De komende weken 
zet ik er telkens enkele in de weekendpost.  

* Het zou leuk zijn als je zelf soms meedoet met modules zodat we je leren kennen > Heel graag, ik wil 
jullie snel allemaal leren kennen. Nu donderdag start de eerste module. Ik kom meedoen met het 
vijfde. Ik probeer met elk jaar wel eens een module of extra muros mee te doen dit schooljaar.¨ 

* Een goede directeur is iemand die veel bezig is met de leerlingen > Dat is een waarheid als een koe, 
je zal me veel zien, ik kom mee lachen, dansen en zingen, een stukje leerstof opsnuiven in jullie 
klassen en luisteren naar jullie verhalen.  

* Ik hoop dat je de oude Groenhouttradities behoudt (ik zal ze eens komen vertellen). > Wacht er niet 
te lang mee, ik ben heel nieuwsgierig.  

Beste ouders, als jullie iets willen delen met mij, stuur me een mailtje en ik bel je op of we spreken af 
op of aan de school. Ik hou niet zo van lange e-mails en hoop dat onze leerkrachten er ook van 
bespaard blijven dit schooljaar zodat hun work-life balance in evenwicht blijft. Ze zijn allemaal van 
goud waard, we moeten ze koesteren. 

In deze weekendpost hou ik het bewust nog even kort en lees je nog over Schoolboeken, de 
Burgerbegroting Groen voor Groenhout en de Refugeewalk van Elke. 

Aan allemaal een heel fijn schooljaar gewenst, 

Michiel 
michiel.smits@so.antwerpen.be 

 



SCHOOLBOEKEN 

Maandag krijgen de kinderen hun boeken. Op Groenhout moeten schoolboeken niet aangekocht 
worden. Elk kind krijgt de nodige studieboeken van de school in leen. Op het einde van het jaar 
moeten deze terug ingeleverd worden. Verloren of beschadigde boeken worden in rekening 
gebracht. Boeken kaft je. Zo kan je beter herkennen welke boeken de jouwe zijn. Sommige kinderen 
zullen op enkele boeken nog moeten wachten. Nieuwe exemplaren zijn besteld, maar dat duurt soms 
even. Pieter zorgt ervoor dat iedereen voorzien is. Vragen over boeken: spreek Pieter aan of 
pieter.boyden@so.antwerpen.be  

 

TWEE BAKKEN MET HEESTERS EN GROEN VOOR GROENHOUT 

Groenhout doet dit jaar weer mee met de burger-begroting van het district Antwerpen. 

  

Ons project plaatst twee grote bakken met heesters en bloemen aan beide kanten van de 
schoolpoort. Na de heraanleg van de Schildersstraat kunnen ze op de speelplaats of in de straat 
plezier geven aan mens en dier. Meer informatie over dit project vind je hier.  

Je kan op ons project stemmen tot 24 september. Meer informatie vind je hier. Je mag ook op twee 
andere projecten stemmen en je moet in het district Antwerpen wonen. Woon je zelf niet het 
district, maar ken je iemand die hier woont? Vraag dan om mee te stemmen op ons project: “twee 
bakken met heesters en groen voor Groenhout”. 

 

REFUGEEWALK 

Onze collega Elke loopt op zondag 25 september mee met de Refugeewalk. Ze zal 40 km stappen met 
haar team Ferox Tempus (vertaling: ‘wilde tijden’). Lees hier haar motivatie en oproep om haar te 
steunen tijdens deze tocht: 



"Het zijn wilde tijden en dat voelen sommigen onder ons meer dan anderen. Uit solidariteit met 
vluchtelingen die soms in barre omstandigheden tochten afleggen, op zoek naar een beter en veiliger 
leven, stappen wij mee met de Refugee walk. Ons team Ferox Tempus wil graag zoveel mogelijk geld 
inzamelen om de vzw Vluchtelingenwerk Vlaanderen een steuntje in de rug te kunnen bieden bij het 
opvangen, beschermen, begeleiden, oriënteren en integreren van vluchtelingen in onze samenleving. 
Daar waar regeringen en ook veel mensen zich te vaak bezighouden met het criminaliseren en 
marginaliseren van deze kwetsbare bevolkingsgroepen, willen wij een tegengeluid en -beweging 
laten zien én horen. Want iedereen verdient een menswaardig bestaan! Wij zijn bereid om daar hard 
voor te gaan, te handelen, te wandelen. En dat graag met jouw steun. Elke bijdrage is waardevol. 
Alvast dank voor je solidariteit." https://www.refugeewalk.be/team/ferox-tempus 

 


