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WEEKENDPOST GROENHOUT – 7 oktober 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Het echte Groenhout schooljaar komt op dreef met onze eerste extra muros van het jaar over enkele dagen 

(voor sommigen al zondagavond). De meeste informatie kregen jullie al van jullie leraren, in de nieuwsbrief 

hieronder hou ik het kort.  

Aangezien we een week weg zijn, is er uiteraard geen studie en band op maandag en donderdag. 

Geniet van het weekend en vooral van de komende week. 

Michiel 

 

AGENDA 

Week van 10/10 • Extra Muros voor heel de school 

Woe 19/10 • Try-out SOLO van Laika met 2 (details volgen) 

Maa 24/10 • MUCE, 5 & 6, met de fiets (vertrek om 12u15 op school, nadien mag je naar huis) 

 

MIDDAGACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEERLINGEN 

Het schooljaar is van start gegaan en opnieuw merken we dat velen van jullie nood hebben aan meer 

ruimte en mogelijkheid tot activiteiten tijdens de middagpauze. Daarom nemen wij als vijfde- en zesdejaars 

een initiatief dat na extra muros (de week van de 17de) van start zal gaan.  

Vanaf dan zal er elke dinsdagmiddag een activiteit plaatsvinden, gekozen en begeleid door een van ons. Dat 

kan gaan van schaken tot breien, van sporten tot het kijken van een film en veel meer! Via het krijtbord op 

de speelplaats zullen we communiceren welke activiteit we die week organiseren en waar we de 

geïnteresseerden verwachten. Daarbovenop zal er voor jullie ook de mogelijkheid zijn om elke 

donderdagmiddag met enkelen van ons naar Den Bell te gaan. 

Het zal de eerste weken nog wat zoeken zijn voor ons allemaal maar we hopen dit uit te bouwen tot een 

gewoonte om de middagpauzes dynamischer te maken. 

Tot binnenkort! 

5 en 6 

 

BRIL 

We merken dat leerlingen het bord soms niet kunnen lezen, ondanks dat ze er niet al te ver vandaan zitten. 

Bij deze een oproep om bij zichtproblemen zeker een bril mee te geven/ nemen en te dragen, je zal de 

lessen helderder opnemen. 

 

DURE FACTUREN (bis) 

In de vorige nieuwsbrief stond al dat je facturen meer in de tijd kan spreiden indien dat nodig zou zijn. 
Hiervoor neem je contact op met Anita van het secretariaat (anita.devos@so.antwerpen.be). Bijkomend 
kan je bij Anita terecht om bij financiële problemen in functie van onze activiteiten oplossingen te zoeken. 
Dit kan zowel materieel zijn waar we meestal wel een oplossing voor vinden (bv. Slaapzak, bril, ...), als 
financieel, via gekende kanalen zoals het ziekenfonds maar ook via de minder bekende ondersteuning van 

mailto:anita.devos@so.antwerpen.be
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Diesterweg’s Hulpkas. Dit is een vzw met als doel optimale scholingskansen te bieden aan kinderen van 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen, door financieel te ondersteunen. Meer info over Diesterweg’s Hulpkas hier 
en meer info over hun tussenkomsten hier. Omgedraaid ook een warme oproep om deze hulpkas te 
spijzen. Meer info hierover op hun website. 
  
MUSEUM VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE MET 5 EN 6 

5 en 6 gaan 24 oktober op stap naar MUCE (https://muce.be/), het allereerste pop-up museum ter wereld 

over circulaire economie. Hun mission statement: Showing the fun & easy side of sustainability, Fascinated 

by circular economy and Wild awake from Climate Change. 

Circulaire economie is een van de oplossingen voor klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en ander 

slecht nieuws. Verwacht in MUCE geen witte, steriele ruimtes met artifacten uit het verleden en lange 

teksten vol moeilijke woorden, maar wel een plek waar gewone mensen, kunstenaars, bedrijven en 

onderzoeksinstituten samen komen om de samenleving van de toekomst mee vorm te geven. Kunst zorgt 

hier voor de vertaalslag. Can I get a woop wooop? 

Neem minstens 5 lege batterijen of 1 gsm mee om je bezoek te betalen. 

Muce recycleert deze samen met Proximus en Bebat. 

 

OPROEP SCHOOLPROJECT (herhaling) 

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 

http://www.diesterwegshulpkas.be/index.php/wie-zijn-wij/wie-zijn-wij
http://www.diesterwegshulpkas.be/index.php/tussenkomsten/voor-wie-en-voor-wat
http://www.diesterwegshulpkas.be/
https://muce.be/
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LOODHOUDENDE UITSTOOT VLIEGTUIGJES NAAST SCHOOL  

Brandstofmultinational BP vraagt vervroegd de omzetting en aanpassing van een oude milieuvergunning 

om de loodhoudende brandstof AVGAS te kunnen blijven verkopen op de luchthaven van Deurne. 

Dit soort benzine werd lang gebruikt voor verbrandingsmotoren, maar het lood maakt de uitlaatgassen 

bijzonder giftig. Daarom geldt sinds 2000 een totaalverbod voor wegverkeer. Het lood in deze brandstof is 

schadelijk voor de vruchtbaarheid, het ongeboren leven en in het water levende organismen, … 

Voor propellervliegen geldt er nog steeds een uitzondering. Ze cirkelen nabij de luchthaven van Deurne 

rond op vrij lage hoogtes, boven woonwijken, speelterreinen en scholen. Het veelvuldige landen en 

opstijgen vraagt een groot vermogen en produceert veel uitstoot. Aan de Boekenberglei bevindt zich een 

onderhoudsatelier. Daar moeten vliegtuigen vaak proefdraaien. Zo waaien de vervuilende gassen vaak 

recht de school en de wijk in. 

Wij steunen de bezorgdheid van school en de ouders en burgers die het 

lood over zich krijgen en hopen dat jullie mee een bezwaarschrift tegen 

deze vergunningsaanvraag opsturen. Wees snel. De uiterste datum voor 

bezwaren is 14 oktober. Een modelbezwaarschrift en instructies voor het 

indienen vind je op vliegerplein.be of via deze QR-code:  

Het item kwam dit weekend ook reeds aan bod op ATV. 

https://www.gva.be/cnt/dmf20221007_96397633 
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