OKTOBER 2018
WISTEN JULLIE DAT…
veel kinderen en leerkrachten de extra vrije dag op maandag 1 oktober heel goed
konden gebruiken om nog wat verder uit te rusten na hun prachtige, maar lastige
openluchtklassen?
dinsdag 2 oktober de jaarlijkse, erg belangrijke evacuatie-oefening heel succesvol
gehouden werd?
we een heel flink rapport kregen van de 2 preventie-adviseurs die dagdagelijks met
de veiligheid in onze scholen en het welzijn van het personeel bezig zijn?
dinsdag 2 oktober 1889 dozen koeken geleverd werden?
deze massa dozen op woensdag 3 oktober op 3 uren tijd door 10 ouders correct
verdeeld werden over de 20 klassen en per klas dan nog eens over de leerlingen?
deze succesvolle verkoop een mooi zakcentje oplevert voor heel wat ouders, maar
natuurlijk ook een mooi bedrag voor de school?
de werkgroep feestcomité op dinsdag 2 oktober al een tweede keer vergaderde voor
de voorbereiding van de Halloween-wandeling?
we woensdag 3 oktober heel wat ouders mochten verwelkomen op de infoavond van
9 klassen?
alle leerkrachten van Zonneburcht, samen met collega’s van 11 andere Waregemse
scholen, op donderdag 4 oktober van 16.00 tot 19.00 uur, naar een toespraak gingen
luisteren die ons moest warm maken ;) om met onze leerlingen aan de slag te gaan
tegen de opwarming van de aarde?
dit de start was van het project “Klimaatbendes”, een mooi initiatief van het
Waregemse stadsbestuur?
juf Hilde L. 2 dagen afwezig was omwille van het eerste van de 2 huwelijksfeesten
(van haar 2 zonen) dat haar op 7 weken tijd te wachten staat?
zaterdag 6 oktober 10 leerlingen van Zonneburcht met de jongeren van service-club
Rotaract op koetsentocht in en rond Lozer-bos mochten?
wij de jongeren van deze service-club heel erg dankbaar zijn voor de mooie kansen
die ze onze kinderen geven?
diezelfde zaterdag 2 vrijwilligers van onze oudervereniging hun keldertje, dat ze op
school hebben, kwamen opruimen?

de volledige groep van de oudervereniging op dinsdag 9 oktober voor de 2de keer dit
schooljaar vergaderde?
donderdag 11 oktober de klas van juf Véronique en Ann op bezoek ging bij
klasmakker Guillaume in het zeepreventorium in De Haan?
al onze leerlingen en leerkrachten op maandag 15 oktober mochten gaan stemmen
voor de verkiezing van de burgemeester van Zonneburcht 2018 - 2019?
de 13 kandidaat burgemeesters zichzelf en hun programma ’s voormiddags tijdens
een korte verkiezingsshow een laatste keer mochten voorstellen?
zij de weken vooraf, in tegenstelling met veel echte politiekers, een heel mooie,
vriendelijke campagne hielden met affiches, filmpjes, folders, …?
toevallig diezelfde dag een aantal oud-leerlingen die nu in VIBSO gestart zijn op
bezoek waren in hun vroegere school?
zij bij het merken van de verkiezingssfeer in Zonneburcht toch een beetje heimwee
hadden naar hun vroegere school?
dit niet de enige oud-leerlingen met heimwee waren, want vorige maand bijna
wekelijks oud-leerlingen een bezoek brachten aan hun “oude school”?
7 klassen op dinsdag 16 oktober naar de park- en bosspelen in Park Casier mochten?
op woensdag 17 oktober de 13 leerkrachten die over een digitaal bord beschikken
voor het eerst dit schooljaar samenkwamen om te leren van en met elkaar?
op vrijdag 19 oktober, “dag van de Jeugdbeweging”, 21 van onze leerlingen in hun
uniform naar school kwamen?
zaterdag 20 oktober bijna 400 mensen aan de eerste editie van onze Halloweenwandeling deelnamen?
wij die dag zo veel enthousiaste kinderen en ouders hoorden en zagen dat wij met
ons feestcomité van plan zijn om volgend schooljaar een nog veel mooiere editie van
dit evenement te organiseren?
op dinsdag 23 oktober een infoavond in Zonneburcht doorging voor ouders wiens
kind in het gewoon onderwijs ondersteund wordt door Zonneburcht-leerkrachten van
het Ondersteuningsnetwerk Zuid?
de voorbije weken 3 nieuwe leerlingen in Zonneburcht ingeschreven werden?
vrijdag 26 oktober een memorabele dag werd in Zonneburcht?
Juf Kathleen Vandendriessche die dag haar allerlaatste dag in Zonneburcht presteerde
en toen op pensioen vertrok?
diezelfde dag Fleur van de klas van juf Greet de fiere, knappe 7de burgemeester van
Zonneburcht werd?
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