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Agenda
Maandag 17/05
Dinsdag 18/05
Woensdag 19/05
Donderdag 20/05
Vrijdag 21/05

16.45u Naschoolse studie
Fietscontrole voor kinderen van het 2de en 3de jaar
We eindigen de schoolweek met samen opruimen van 16.15u tot 16.30u.

Verdere planning: herhaling
Week van di
25/05 tot 28/05
Week van 31/05
tot 04/06 of
05/06
Week van 07/06
tot 11/06
Week van 14/06
tot 18/06
Week van 21/06
tot 25/06

Laatste
schoolweek

Maandag 24/06 VRIJ, pinkstermaandag
Zaterdag 29/05: toonmoment eindwerken van het 6de jaar voor ouders,
collega’s, meer info volgt.
Maandag facultatieve verlofdag: uitblazen en inpakken.
Dinsdag, woensdag, donderdag en voor sommige klassen vrijdag: minimuros
Vrijdag: de laatste groepen komen terug of evaluatie op school voor het 1ste
en 3de jaar.
Nog één doodgewone lesweek
Voor het 1ste jaar een gewone lesweek.
Het 2de, 3de, 4,de 5de en 6de jaar hebben donderdag en vrijdag allerlei
afsluitende activiteiten: mondelinge proeven, schriftelijke examens, doeopdrachten. Hun gewone lesrooster vervalt.
Maandag en dinsdag is er les/uitstap voor het 1ste jaar.
Voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de jaar zijn er nog 2 dagen met afsluitende
proeven.
Donderdag 24 en vrijdag 25 zijn er delibererende klassenraden: kinderen
VRIJ
Maandag 28/06 kinderen brengen handboeken en ingevulde agenda’s naar
school.
Dinsdag rapport ophalen volgens rooster, ’s avonds proclamatie voor het
6de.
Woensdag uitzwaaien, het schooljaar in schoonheid afronden.

Groen: 3A wonnen de ijsjes. Nu moeten we zorgen dat de planten en de dieren goed verzorgd
worden!
Mini muros: we sturen vandaag de belangrijkste informatie mee zodat het mogelijk is om jullie
al voor te bereiden. Meer info over logies, medische fiches, wie welke groep begeleidt, .. komt
met de volgende vrijdagpost. De bestemmingen blijven voor verschillende klassen geheim.
Fietscontrole: Donderdag is er fietscontrole voor alle fietsen van het 2de en 3de jaar. Het is de
bedoeling dat jullie vooraf de fietsen in orde maken: buitenbanden mogen niet versleten zijn,
remmen zijn uiteraard belangrijk, stel zadel en stuur op een goede hoogte in.
De kinderen van het 5de jaar gaan ook met de fiets weg. Voor hen organiseren we geen
fietscontrole meer. Doe het wel thuis.
Alle fietsers moeten onderweg een helm dragen.
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Mini muros 1ste jaar: We gaan in 4 groepen op trektocht. Dinsdagochtend vertrekken we met
het openbaar vervoer, donderdag komen we rond 16u terug op school aan met een bus. Onze
bestemming blijft geheim!
Elk kind moet zijn eigen bagage dragen. Inclusief picknik en water mag de rugzak niet meer
wegen dan 1/5 van hun lichaamsgewicht. Hoe minder gewicht, hoe gemakkelijker de tocht.
Elk kind heeft nodig:
• Een rugzak met een heupriem (30 à 40l)
• Een slaapzak en een (lichtgewicht) matje
• Stevige stapschoenen, denk aan botinnen, stevige sportschoenen met een geprofileerde
zool, …
Het is niet nodig dat ouders allerlei materiaal nieuw kopen. Donderdag 20.05 willen we graag
weten welke kinderen iets van uitrusting niet hebben en niet kunnen lenen van familie of
vrienden. Dan kijken wij mee uit naar uitleenbaar materiaal.
Een preciese inpaklijst volgt later.
Mini muros 2de jaar: vertrek met de fiets op dinsdag, terug op vrijdag. Beide klassen zoeken nog
een ouder om bagage op dinsdag en vrijdag te vervoeren. Laat iets weten aan Barbara en Tania
wanneer je ons hiermee kan helpen.
Mini muros 3de jaar: vertrek met de fiets op dinsdag, terug op donderdagavond. Heel het 3de
jaar gaat naar dezelfde locatie. Zij zoeken ook bagagevervoer op dinsdag en op vrijdag. Laat iets
weten aan Anne of Ilse.
Mini muros 4de jaar: vertrek op dinsdag met het openbaar vervoer, terug op vrijdag.
Mini muros 5de jaar: de kinderen vertrekken op dinsdag met de fiets. Vrijdag komen ze weer
thuis.
Mini muros 6de jaar: vertrek op dinsdag, terug op vrijdag.
Website : www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumgroenhout
Berichten aan het secretariaat via groenhout@stedelijklyceum.be
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