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Agenda deze week …
Maandag 25/10

Dinsdag 26/10
Woensdag 27/10

Donderdag 28/10

Vrijdag 29/10

Lesdag, bijsprong, lesnamiddag, naschoolse studie
Middagpauze: Veggie hot dogs van het 5de aan 2€

GSA (Gender & Sexuality Alliance) gaat lunchen in de toonzaal en nadenken over
toekomstige acties.

Klassenraad 3 en 5 na schooltijd
Lesdag
Middagpauze: Veggie hot dogs van het 5de aan 2€
Klassenraad 2 en 4 na schooltijd
VM Les voor het 2de en 3de jaar
Schrijftijd rapporten voor leraren: 1ste, 4de 5de en 6de jaar zijn VRIJ
Lesdag voor 1ste en 2de graad.
Kinderen van 3 en 4 bespreken hun rapport één voor één tijdens de lessen.
NM Toets aardrijkskunde voor 4B (ipv vrijdag)
Kinderen van 5 en 6 halen en bespreken hun rapport volgens rooster.
Geen naschoolse studie
VM Rapport voor 1ste en 2de jaar tijdens de les.
Een deel van het 3de en 4de jaar krijgt en bespreekt zijn rapport naast de les.
SAMEN lunchen in de groepen van de 1ste schooldagen
NM 1ste en 2de jaar zijn VRIJ
3de jaar: Workshop ‘gedicht voor het Stedelijk Onderwijs’ met stadsdichter
Seckou Ouologuem
4de, 5de en 6de jaar: Toonmoment 5de jaar ‘kinderarbeid’.

… en verder
Zaterdag 30/10
t/m zondag 7/11
Maandag 08/11
Donderdag 11/11

Herfstvakantie
Rapporten meebrengen, voorzien van alle gevraagde reacties.
VRIJ: Wapenstilstand. Vrijdag 12/11 is een lesdag!

Rapporten: Alle kinderen krijgen volgende week hun rapport. We werkten een schema uit
waarbij zo min mogelijk lestijd verloren gaat en het werk voor leraren haalbaar is.
Na de herfstvakantie verwachten we alle rapporten terug, voorzien van een reatie van de
kinderen én van de ouders. Wanneer klastitularissen een gesprek met ouders wenselijk vinden,
schrijven ze dat op het voorblad.
Naschoolse studie: Eén van de mogelijkheden om kinderen beter te begeleiden bij hun
huiswerk, is de naschoolse studie. We vermelden dat ook in het rapport. Dit is niet vrijblijvend:
we verwachten dat het kind dan altijd aanwezig is.
Klimaatbetogingen: De urgentie van klimaatmaatregelen is voor iedereen duidelijk. We
promootten dan ook om op zondag 10/10, samen met alle organisaties die de regering en de
internationale gemeenschap willen aansporen om er vaart achter zetten, te betogen in Brussel.
Het hele team vindt het van belang dat jongeren geïnformeerd zijn, dat ze hun stem laten
horen. Maar dat betekent niet dat we elk alibi om te spijbelen willen ondersteunen. Afgelopen
vrijdag was erg onduidelijk welke betogingen zouden doorgaan, waar, wanneer. Dan nemen wij
de verantwoordelijkheid voor kinderen onder schooltijd. Enkel als ouders op de hoogte zijn van
de niet gewettigde afwezigheid van hun kind (bericht in agenda) en dus ook de
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verantwoordelijkheid over het doen en laten van hun kind opnemen, schikken wij ons daar in.
Wanneer we ons als school inzetten voor een actie, communiceren we dat in de post.
Hallo,
Wij 5de jaars zijn al een tijdje bezig rond het thema kinderarbeid. Wij vinden dit belangrijk en
streven naar een groter bewustzijn hierrond, ook in onze eigen leefwereld. Daarom organiseren
we vrijdag, 29/10 om 13u30 in de toonzaal, een concert vol met muziek, slam, en informatie
rond dit thema.
Om ook effectief een verschil te maken, verkopen we maandag- en dinsdagmiddag (25/10 en
26/10) veggi-hotdogs voor €2. De opbrengst gaat naar het goede doel.
Tot dan!!!
PS: Niet getreurd moest je er deze keer niet bij kunnenzijn. In januari kan je het concert
opnieuw zien tijdens de Nieuwjaars drink
Financiën: samen met het rapport krijgen kinderen een omslag met de factuur en de
gestructureerde mededeling van de ouderbijdrage voor 2021-2022. Ouders maken de keuze om
in één of twee keer te betalen. Bel a.u.b. voor een afwijking als dat problemen oplevert.
Naast de factuur voor dit schooljaar, zit er bij alle kinderen die vorig jaar op school zaten een
teruggavenota. Door de coronabeperkingen hebben we namelijk de extra muros-weken moeten
inkorten tot mini-murosactiviteiten. Ouders mogen de teruggave in mindering brengen op de
factuur van dit schooljaar.
Ouders van nieuwe kinderen, heel het 1ste jaar en de kinderen die nieuw zijn in de volgende
jaren, betalen de volledige factuur van dit schooljaar. Het bedrag komt overeen met wat bij
inschrijving gecommuniceerd is.
Ouders van kinderen die de school verlaten hebben (6de jaar en kinderen die van richting of
school veranderden) , krijgen binnenkort het niet bestede bedrag terug. Gelieve het niet af te
trekken als het om broers en zussen gaat, dat brengt de boekhouding in de war.
Nog vragen? Bel Anita!
Taartvormen: tijdens de extra murosweken kwamen veel springvormen mee naar school.
Sommige kinderen namen niet de juiste mee. Geef terug mee wat verkeerd is. We proberen de
overgebleven exemplaren te slijten, maar kinderen herkennen ze niet altijd. Ben je in de buurt
van school? Spring dan maar binnen in het seretariaat. We zullen de overgebleven exemplaren
daar klaar zetten
Schoolproject: oproep aan ouders
Geef je graag een workshop aan kinderen of ken je iemand met interessante kwaliteiten die ze
graag doorgeeft aan kinderen? We zoeken voor het schoolproject, 6 namiddagen in januari,
medewerkers. Opgeven aan Tim 0485/18 06 42.
Website : www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumgroenhout (met foto’s van de eerste
schooldagen)
Berichten aan het secretariaat via groenhout@stedelijklyceum.be
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