
WEEKENDPOST GROENHOUT – VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Het visita4eteam hield haar veldwerk vandaag voor bekeken. Een familie luizen is van het vierde naar het 
eerste uitgeweken. De verwarming ze?en we bewust niet meer zo heet. Sport-na-school is uit op je zweet. 
De agenda is weer up-to-date.  

Het is niet het gebouw dat Groenhout Groenhout maakt, maar de mensen. 

Veel korte berichten deze keer. En om deze intro af te sluiten een oproep aan de ouders om deze week naar 
de klasvergaderingen te komen. Ik kijk ernaar uit om ook even met jullie kennis te komen maken.  

Tot snel 

Michiel 

CLB 

Hanne van het CLB is zich onlangs in alle klassen komen voorstellen en deelt graag haar contactgegevens 
zodat jullie haar steeds kunnen contacteren in die je dat zou willen: 
hanne.vandenmaegdenbergh@so.antwerpen.be. Je kan met vragen ook steeds terecht op de CLB chat 
h?ps://www.clbchat.be. Iedereen is al4jd welkom bij Hanne.  

FRUITPAUZE 

Elke voormiddag deelt het zesde jaar fruit uit. Enkel zij en leerkrachten gebruiken de ijskast. 
Fruit is bedoeld om van de genieten tijdens de fruitpauze, niet om op te sparen. 

Maa 26/09 • 6e modulenamiddag (de laatste van deze reeks) 
• Maandagband (15u45 tot 16u45) 
• Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) voor 2e tot 6e jaar > niet-studiekinderen blijven 

niet hangen op school

Din 27/09 • Open bibteam (12u20 in de bib) 
• Uitleg over Sport Na School in de Toonzaal (12u45) 
• 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)

Don 29/09 • Donderdagband (15u45 tot 16u45) 
• Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) voor 2e tot 6e jaar > niet-studiekinderen blijven 

niet hangen op school

Vrij 30/09 • Uitstap naar Xanten (7u15 – ca. 18u00-18u30) voor La4nisten 2e tot 6e jaar

Zat 1/10 • Vergroenende klusdag (9u00 tot 13u00)

Maa 3/10 • Faculta4eve verlofdag

Week 10/10 • Eerste extra murosweek 

Maa 17/10 • 16u30, voorstelling derdejaars in De Nieuwe Vrede voor leerlingen en collega’s. 
20u00, voorstelling voor ouders, familie en vrienden. De voorstelling wordt gemaakt 
4jdens de extra murosweek. Een niet te missen fijne tradi4e.
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VERWARMING 

Stedelijk Onderwijs wil minder energie verbruiken en stelt de verwarming in schoolgebouwen in op 19 °C. 
Da’s best koud wanneer je lang s4lzit. Neem een dikke trui en sokken of zoiets mee om het warm te 
houden. En hopelijk zijn de komende weken nog mild, want voor 15 oktober gaat de verwarming niet op. 

SPORT NA SCHOOL 

Onze LO leerkrachten geven deze dinsdag om 12u45 uitleg over Sport Na School in de toonzaal. Een flyer 
over dit interessante aanbod om te sporten aan een spo(r)tprijs in bijlage. 

UITSTAP XANTEN 

Aanstaande vrijdag 30 september trekken de La4nisten van het 2e tot het 6e er voor 1 dag op uit naar de 
Romeinse site te Xanten (Noord-Duitsland). We rijden samen met 3 andere scholen van het Stedelijk 
Onderwijs. We verzamelen om 7u15 aan het Stedelijk Lyceum Pestalozzi (Jan de Voslei 6, 2020 Antwerpen). 
We zouden tegen 18u-18u30 terug zijn. Een brief hierover in bijlage. 

OPSTART BIBTEAM 

Enkele jaren geleden kwamen 4 toenmalige vijfdejaars met een idee ... en zo ontstond de Groenhoutbib. 
Deze is nog steeds in opbouw en kan terug wat hulp en leven gebruiken. Op dinsdagnamiddag houdt Pieter 
een open bibteam in de bib. Kom mee lunchen en ontdek of jij mee wil bouwen aan deze boekentempel! 
Afspraak om 12u20 in de bib! 

SCHOOLBOEKEN 

Op dit moment zou iedereen alle schoolboeken moeten hebben, behalve aardrijkskunde 1 en 4 (maar dat is 
voor iedereen van dat jaar ... geduld is een schone deugd). Zorg dat alle boeken gekan zijn, zo gaan ze 
langer mee. Nog problemen: 1 adres, Pieter! 

LAATSTE DAG OM TE STEMMEN VOOR MEER GROEN (tot en met zaterdag 24/09)  

Groenhout doet dit jaar weer mee met de burger-begro4ng van het district Antwerpen, met het project 
Twee bakken met heesters en groen voor Groenhout. Verwiog iedereen die in het district Antwerpen 
woont (postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 of 2060), stem voor ons project of kom naar het 
burgerbegro4ngfes4val op zondag 25 september voor directe steun met meer impact. 
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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 informa4e over dit project vind je hier.  

Deze zaterdag is je laatste kans om op ons project te stemmen. Meer informa4e 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 alterna4even zijn 
ook absolute aanraders: District wordt boomgaard met een vliegende studiemeester en Robin Wood.
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