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WEEKENDPOST GROENHOUT - 17 SEPTEMBER 2022 – EEN OPROEP VOOR MEER GROEN 

 

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

 
Er klinkt een luide roep van leerlingen voor meer groen op school.  

* Ik vind dat de school meer kleur nodig heeft. 
* Bart "# Biodiversiteit (Ik ook, wij hebben allebei biologie aan de UA gestudeerd). 
* Lief zijn en planten in het lokaal. 
* Meer groen in de school zou zeer fijn zijn.  

Kom ons allemaal zeker helpen op zaterdag 1 oktober tussen 9u00 en 13u00, dan is het vergroenende 
klusdag op school. Stem met heel je omgeving voor ons burgerbegrotingsproject ‘Twee bakken met 
heesters en groen voor groenhout’ (zie verder). 

Er wacht ons een spannende week: het visitatieteam komt 5 dagen lessen en modules bijwonen en 
naschools heel wat groepsgesprekken met ons afnemen. Het zou een grote hulp zijn als onze leerlingen 
goed opletten en alles bijhebben (werkmateriaal, huiswerk, sportmateriaal, brooddozen vol brein 
stimulerend eten, …). 

Wie last heeft van water in de kelder, deze week wordt er met de gebouwenbeheerder gezocht naar een 
structurele oplossing. 

 
Veel succes de komende week,  

Michiel 

 

AGENDA 

Maa 19/09 • Start visitatieweek 
• 4e modulenamiddag  
• 1L en 1H: met de fiets naar school (met slot), indien mogelijk. We trekken er alweer 

op uit 
• 2B: met de fiets naar Fablab (koude maaltijd en fiets meenemen, tot 15u40, uiterlijk 

17u00) 
• Maandagband (15u45 tot 16u45) – eerste repetitie 
• Start naschoolse studie (15u50 tot 17u15) voor 2e tot 6e jaar 

Don 22/09 • 5e modulenamiddag 
• Donderdagband (15u45 tot 16u45) – eerste repetitie 
• Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) voor 2e tot 6e jaar 

Din 27/09 • Klasvergaderingen voor ouders van 2, 4, 5 en 6 (19u00 tot 20u30) 
Woe 28/09 • Klasvergadering voor ouders van 1 (20u00 tot 21u30) 

• Klasvergadering voor ouders van 3 (19u00 tot 20u30) 
Zat 1/10 • Vergroenende klusdag (9u00 tot 13u00) 
Maa 3/10 • Facultatieve verlofdag 
Week 10/10 • Eerste extra murosweek  

 

  



 

Weekendpost Groenhout – 17/09/2022 – p. 2 
 

WERKGROEP VERGROENING 

Deze week zijn 6 enthousiaste leerlingen gestart met hun groene handen uit de mouwen te steken. Spreek 
Kira & Mirte van 3, Bliss & Jeff van 4 en Eva & Marilou van 5 zeker aan als je mee wil helpen of je eigen 
vergroenend idee wil uitvoeren. Er is werkelijk van alles te doen om de school groener en dus gezelliger te 
maken.  

VERGROENENDE KLUSDAG 

Iedereen is welkom op zaterdag 1 oktober van 9u00 tot 13u00. Er is tuin- en graafwerk, er mag gesnoeid en 
geplant worden, er kan geknutseld of getimmerd worden en zo veel meer. Samen maken we de school nog 
groener en gezelliger. 

LAATSTE WEEK OM TE STEMMEN VOOR MEER GROEN (tot 24/09)  

Groenhout doet dit jaar weer mee met de burger-begroting van het district Antwerpen, met het project 
Twee bakken met heesters en groen voor Groenhout. Verwittig iedereen die in het district Antwerpen 
woont (postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 of 2060), stem voor ons project of kom naar het 
burgerbegrotingfestival op zondag 25 september voor directe steun met meer impact. 

  

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. Om te kunnen stemmen, 
moet je 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. Bij het 
stemmen wordt gevraagd om op 3 projecten te stemmen. Deze twee alternatieven zijn ook absolute 
aanraders: District wordt boomgaard met een vliegende studiemeester en Robin Wood. 
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START NASCHOOLSE STUDIE 

We starten deze week de naschoolse studie op voor kinderen van het 2e tot en met het 6e jaar. Deze vindt 
elke maandag en donderdag plaats van 15u50 tot 17u15. Wie zich opgeeft, komt elke week. De naschoolse 
studie begint voor het 1e jaar pas na het herfstrapport, dus na de herfstvakantie.  

Alle niet-studiekinderen moeten op deze dagen op tijd uit school vertrekken. Er wordt dus niet meer 
gebasket of gesport in de turnzaal. Zo kan iedereen tijdig in de studie aanwezig zijn. 

 

HERNEMING: DOCUMENTEN KINDEREN 1e JAAR + NIEUWE LLN 2-6 

Volgende documenten hebben we nodig (en kregen we van heel wat kinderen al): Het origineel 
getuigschrift van het basisonderwijs. Eindrapport van de 6e klas: we kopiëren we de bladzijden over CITO-, 
OVSG- of LVS-toetsen. Daarna krijg je het rapport terug. BASO-fiche: ze is bedoeld om ons te informeren. 
Niet elke lagere school maakt er een. Onderzoeksverslagen en attesten over dyslexie, disorthografie, 
dyscalculie, dyspraxie, …. wij kopiëren ze zodat we elk kind de juiste zorg kunnen bieden. Wanneer we een 
overzicht hebben, spreken we met ouders af om de zorg te bespreken. Alle kinderen mogen de 
documenten in het secretariaat afgeven. Het CLB vraagt ook medische info op die je in een gesloten 
enveloppe moet binnenbrengen. Deze informatie mogen wij niet kopiëren of inzien en geeft het CLB niet 
door aan ons, dus graag ook rechtstreeks aan ons de nodige informatie doorgeven die van tel is voor je 
schoolloopbaan. 

Documenten nieuwe leerlingen 2e tot en met 6e jaar: we krijgen rechtstreeks van de vorige school het 
getuigschrift basisonderwijs en de attesten van het secundair. Bezorg ons ook het rapport van het vorig 
schooljaar, onderzoeksverslagen of andere nuttige info indien dit nog niet gebeurde. 


