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WEEKENDPOST GROENHOUT – 21 oktober 2022  

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Nog een belangrijke week, die begint met de klimaatmars in Brussel en eindigt met het herfstrapport. 
Daarna een welverdiende vakantie voor iedereen.  

Tijdens het komende herfstrapport leggen we de focus op de eerste module en op de extra-murosweek. Er 
zal geen gedetailleerde rapportage van alle vakken opgenomen worden. Uiteraard komen de positieve en 
negatieve aandachtspunten wel op het voorblad en licht de klastitularis het nodige met zorg toe in een 
persoonlijk gesprek met de leerlingen. 

Veel groeten, 

Michiel  

 

AGENDA 

Zon 23/10 • Klimaatmars om 13u in Brussel. Bart zal om 12u00 aan de hoofdingang Berchem 
station staan met zijn “Make Peace With Nature” spandoek. Wie met hem de 
trein van 12u14 neemt, krijgt ter plekke zijn gsm-nummer indien gewenst.  

Maa 24/10 • MUCE, 5 & 6, met de fiets (om 13u ter plaatse in de Huidevettersstraat 55, 
nadien mag je naar huis) 

• Naschoolse studie (15u50 tot 17u15) voor 2e tot 6e jaar 
• Band (15u45 tot 16u45) 
• Klassenraden 2 en 4 (vanaf 16u) 

Din 25/10 • Klassenraden 3 en 5 (vanaf 16u) 
Woe 26/10 • Klassenraden 1 en 6 (vanaf 13u) 
Don 27/10 • Film Onze Natuur om 13u30 in filmhuis (1-6), vertrek te voet om 13u10 op 

Groenhout 
• Band (15u45 tot 16u45)  
• Geen naschoolse studie 

Vrijdag 28/10 • Rapportgesprekken (overdag, tijdens de lessen) 
• 15u40, begin herfstvakantie  

 

MUCE, EEN TENTOONSTELLING OVER CIRCULAIRE ECONOMIE 5 & 6 

 MUCE (https://muce.be/) is het allereerste pop-up museum ter wereld over circulaire economie. 

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 artefacten 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? 

 We worden om 13u verwacht aan de deur van de locatie: Huidevettersstraat 55, 2000 Antwerpen 

Als je met de fiets gaat, parkeer die dan niet op de stoep voor het pand, maar zoek een fietsenstalling in de 
buurt. Er zijn er verschillende vlakbij, want het ligt midden in de stad. 
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Je kan ook te voet of met het openbaar vervoer komen. 

Hoe lang de voorstelling duurt, ligt niet vast, maar er is genoeg materiaal aanwezig om een uur of 2 bij te 
leren. De groep is te groot voor een echte rondleiding, maar je kan vrij rondlopen en de podcasts met je 
oortjes beluisteren. De verantwoordelijke, Nina is beschikbaar om telkens per kunstwerk vragen te 
beantwoorden.  

 Neem dus minstens 5 lege batterijen of 1 gsm mee om je bezoek te betalen. Anders betaal je 5 euro en 
breng ook een hoofdtelefoon of oortjes mee. 

Muce recycleert deze samen met Proximus en Bebat. 

 

 

MARS VOOR HET KLIMAAT, NU ZONDAG.  
Zie meer over dit event via deze link 

 

 

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 
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- 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 

 


