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WEEKENDPOST GROENHOUT - 30 SEPTEMBER 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Goed en slecht groen nieuws. Enerzijds moeten we door omstandigheden de vergroeningsdag van morgen 
annuleren, anderzijds hebben we genoeg stemmen gevonden om ons burgerbegrotingsproject ‘Twee 
bakken met heesters en groen voor groenhout’ effectief in de burgerbegroting te krijgen. De Schildersstraat 
zal dus onder onze impuls vergroenen. Veel dank aan iedereen die Bart en ons vergroeningsteam hierbij 
gesteund heeft.  

In deze weekendpost ook een belangrijke oproep aan Groenhoutsympathisanten om een workshopreeks te 
organiseren tijdens het schoolproject dat doorgaat in januari 2023. 

Ahja, luizen … deze keer in het tweede jaar. 

Een fijn weekend gewenst,  

Michiel 

 

AGENDA 

Zat 1/10 • ANNULATIE VERGROENINGSDAG (zie verder) 
Maa 3/10 • Facultatieve verlofdag, de school blijft gesloten 
Din 4/10 • Werkmoment bibteam (12u30 tot 13u10) 
Woe 5/10 • Fotomuseum 5 & 6 humane (10u00 tot 11u30). Met de fiets, nadien mag je naar huis. 
Don 6/10 • Toonmoment module 5e-jaars (12u45 @Toonzaal) 

• Donderdagband (15u45 tot 16u45)  
• Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) voor 2e tot 6e jaar 

Week 10/10 • Eerste extra-murosweek (meer info volgt in de loop van volgende week) 
 

KLUSDAG VERGROENING ZATERDAG 1 OKTOBER WORDT UITGESTELD!! 

De “vergroenende klusdag” van zaterdag 1 oktober gaat niet door en wordt enkele weken uitgesteld. Er 
wordt zaterdag veel regen voorspeld, dit maakt het buitenwerk lastig. Verder is er technische achterstand 
opgelopen en wachten we nog op enkele goedkeuringen van buitenaf. Zodra we weten wat mag en kan, 
plannen we een nieuwe dag. 

Ondertussen hebben we deze week een audit gehad van Milieu Op School (MOS) en dit is goed verlopen. 
2022-2023 is het laatste jaar dat we met de steun van het Ecohuis de school verder kunnen vergroenen. 

Bovendien mogen we dankzij de goedkeuring van ons project bij de Burgerbegroting investeren in twee 
grote plantenbakken voor de schoolpoort. Met dank aan alle stemmers en diegenen die mee reclame 
maakten. 
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Om de volgende klusdagen optimaal te organiseren zijn we op zoek naar ouders, collega’s en leerlingen:  

- met groene vingers om te snoeien, te stekken, te planten, … 
- met handige handen die houten plantenbakken, vogelnesten, zwaluwnesten, …,  kunnen maken.  
- zonder hoogtevrees die rasters en kabels kunnen ophangen voor de klimplanten. 
- die de meest onvoorspelbare klussen in en rond school willen uitvoeren. 
- die mee willen nadenken over maatregelen of projecten om de school nog duurzamer en groener 

te maken.  
- … 
-  

Als je graag één of meerdere keren wil meehelpen, mag je volledig vrijblijvend een berichtje sturen naar 
bart.verhagen@so.antwerpen.be met de vermelding “Vergroening” en waarin je kort toelicht wat je graag 
zou doen. Zo hebben we een idee wat gerealiseerd kan worden op een klusdag. Ook als je geen berichtje 
stuurt, is iedereen zeker altijd welkom op elke klusdag. 

Tot slot een kleine oproep: Gooi gekleurde scherven van borden en tassen niet weg maar schenk ze aan 
school ;) We willen er iets mooi mee maken… 

Alvast alle dank,  

Bart 

 

DURE FACTUREN 

De schoolfacturen zijn deze week gemaild. Het leven is duur geworden, onze factuurbedragen zijn niet 
verhoogd (1e graad: 325€ en 2e/ 3e graad 425€). Om de boekhoudkundige verwerking te 
vereenvoudigen, vragen we om de facturen in een of twee keer te voldoen:  
  
De voorgestelde werkwijze voor de betaling is als volgt:  

1e graad: 325€ 
160€ euro storten voor 15 november 2022 
165€ euro storten voor 15 februari 2023  
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2e en 3e graad: 425€ 
210€ euro storten voor 15 november 2022 
215€ euro storten voor 15 februari 2023  

  
Rekeningnummer: BE04 0910 1710 1331  
U kan enkel betalen met vermelding van de +++gestructureerde mededeling+++  
U vindt ze onderaan de factuur op de voorgedrukte oveschrijvingsopdracht (elke leerling heeft een uniek 
nummer).  
  
Indien de betalingen niet door jezelf gebeuren, geef dan aub de factuur door.  
  
Als er nog vragen zijn of je wilt de betalingen graag meer in de tijd spreiden, mag je me gerust bellen of 
mailen anita.devos@so.antwerpen.be. Bij betalingsmoeilijkheden kan je ook met Anita contact opnemen 
(bij voorkeur niet rechtstreeks met de titularis). 
  
Met vriendelijk groeten  
Anita De Vos  
03/435.99.40  
 

OPROEP SCHOOLPROJECT 

Beste ouders, 

Een keer per jaar bieden we de kinderen tijdens het schoolproject een workshopreeks aan. Ze hebben de 
keuze tussen een 15-tal workshops, een gezonde mix van verschillende domeinen. Met deze manier van 
lesgeven trachten we zaken aan bod te laten komen die anders niet altijd 'passen' in het gewone aanbod. 
De workshops worden onder meer gegeven door externen. Dit is voor de kinderen een verruiming, zo 
maken ze kennis met andere werkvormen en leerstijlen. 
We zijn hiervoor opzoek naar workshops en doen daarbij een oproep aan jullie. 

Het schoolproject betekent dit jaar: 
- een workshopreeks van 9/1 tot 26/1 2023 

- 6 lesnamiddagen (telkens op maandag en donderdag) van 13.10u tot 15.40u 

- op school en/of buiten de school 

- alle kinderen worden in een gezonde mix verdeeld over de workshops (naar hun eigen keuze, klas en jaar 
doorbrekend) 

- wij zoeken leerwinst in een brede waaier aan domeinen (dans, talen, koken, ambachten, ICT, Yoga, 
muziek, sport ....) 

- de workshopbegeleider krijgt 36,84 euro per lesnamiddag (vrijwilligersvergoeding) + eventuele onkosten. 

Je krijgt gedurende zes lesnamiddagen dezelfde geëngageerde groep kinderen dus je kan doorwerken op 
een gekozen thema en uitwerking.  
Je kiest zelf hoe groot je groep is (gemiddeld een 10 a 12tal kinderen). 
  
Zie je dit zitten, kan je je vrij maken gedurende deze periode? Heb je hier graag nog meer info over? Ken je 
iemand die hierin van betekenis kan zijn? Neem contact op met Tim.  

Vriendelijke groeten, 

Tim 


