JANUARI 2019
WISTEN JULLIE DAT…
de allereerste Zonneflits in het jaar 2007 verscheen?
wij maandag 7 januari 5 nieuwe vrienden mochten verwelkomen in onze Zonneburcht?
er nu al na 1 september 14 nieuwe leerlingen in onze school startten?
die 5 kinderen reeds op hun eerste schooldag in Zonneburcht konden deelnemen aan de
traditionele nieuwjaarsreceptie met drankjes en chipjes?
de kinderen uit de klassen van juffen Els C. en Ine net voor deze receptie met een erg leuke
‘ren-je-rot’ het erg belangrijke maandpuntje “Zorg dragen voor…” onder de aandacht
brachten?
diezelfde avond al mooie foto’s van dit toffe gebeuren op onze, ook al zeggen we het zelf,
prachtige website te bekijken waren?
Siebe uit de klas van juf Ida die dag nonkel werd van een klein, lief nichtje Mara?
diezelfde dag, de eerste schooldag van het tweede trimester dus, al weer meteen een van
de Zonneburchtleerkrachten, logo Anne, op nascholing ging?
juffen Els L., Leen en Mia de daaropvolgende woensdag ook al op nascholing gingen?
zij een ganse dag (ook op hun vrije woensdagnamiddag dus) naar Kortrijk trokken om er op “De dag
van de Zorgverbreding” interessante zaken bij te leren die onze schoolwerking ten goede
kunnen komen?
diezelfde ochtend, terwijl onze leerlingen in het zwembad vertoefden, heel wat leerkrachten
druk in de weer waren met het terug opbergen van de kerstversiering?
maandag 14 januari onze jaarlijkse rugschool van start ging, een prachtig initiatief van onze
kinesisten Carine en Rita?
tijdens die 4 lessen onze schoolverlaters leren hoe zij de komende jaren goed zorg kunnen
dragen voor hun rug?
de 30 kandidaat vormelingen van Zonneburcht diezelfde maandag, maar in de namiddag, op
een super-manier startten met de voorbereiding van hun vormsel?
het onmiddellijk duidelijk was dat deze 30 kinderen er echt zin in hadden?
‘ZINderIN’ dan ook het thema van het Vormsel 2019 is?
juf Petra en haar 8 klasvrienden heel tevreden zijn dat meester Koen hen steeds helpt als er
problemen zijn met de computer of het digibord?

meester Koen hen onder meer al veel liet experimenteren met Bingel en Ambrasoft?
zij daardoor nu niet enkel in klas, maar ook heel vaak thuis, op de computer oefenen?
wij dinsdag 15 januari bezoek kregen van 8 studenten secundair (5de jaar ASO) die eens
kwamen kijken als zij eventueel voor een job in het lager onderwijs zouden kiezen?
ongeveer de helft van de ouders van onze 12-jarigen dinsdagavond 15 januari naar de infoavond over het secundair onderwijs kwamen?
CLB-medewerkers Alexandra en Tine die avond de verschillen tussen buitengewoon
secundair onderwijs, beroepsonderwijs en technisch onderwijs uitlegden?
juffrouw Marleen en de directeur elke maand naar de vergadering van het CPBW gaan?
dit een vergadering is die helemaal over de gezondheid, de veiligheid, het welbevinden van
de leerkrachten gaat?
juf Jolien en juf Maaike 2 reeds gediplomeerde leerkrachten zijn die nu nog een specialisatiejaar voor het buitengewoon onderwijs volgen en daarvoor een maandenlange stage in de
klassen van juffen Greet en Hilde L. lopen?
dit in beide klassen 2 heel welgekomen extra ogen, oren, handen zijn en dit de kinderen van
die klassen erg ten goede komt?
donderdag 17 januari bijna alle leerlingen geboren in 2008 met de beste zorgen van CLBdokter Rita en CLB-verpleegster Lut een (verplichte) inenting kregen op school?
het voor een keer de directeur en niet zoals gewoonlijk kine Rita was die dit coördineerde?
de vrijwilligers van onze oudervereniging diezelfde donderdag ‘s avonds voor het eerst in
2019 in Zonneburcht bijeenkwamen om …. een beetje te vergaderen, maar vooral ook om
het jaar 2019 in te zetten met een lekker hapje en een drankje?
wij die avond ook een nieuw lid in onze oudervereniging mochten verwelkomen?
net voor deze vergadering juf Sabine en de directeur vergaderden met enkele bestuursleden
van wandelclub Het Wandelend Paard om afspraken te maken over de grote wandelmanifestatie van zondag 17 maart ten voordele van Zonneburcht?
de klassen van juffen Evelien, Hannelore, Ida en Sofie op dinsdag 22 januari een erg
geslaagde leeruitstap naar het Provinciaal Archeocentrum Velzeke maakten?
alle leeruitstappen grotendeels betaald worden door de school?
die dag een gespecialiseerde firma kwam voor de erg belangrijke, halfjaarlijkse controle en
het weer helemaal op punt stellen van onze 4 EHBO- kasten?
meester Koen op 25 januari zijn 5 tophelpers op de speelplaats Femke Bl., Femke L., Mathis
Q., Michael C. en Tobias bij de directeur in de bloemetjes kwam zetten?
dit de jongens en meisjes zijn die, vaak spontaan, heel veel hulp bieden bij het netjes
houden van de speelplaats, het verzorgen van de dieren, het ledigen van vuilnisbakken,…?
wij nu al weten dat dit later stuk voor stuk goede, harde werkers zullen zijn?

het Zonneburcht-team

