februari 2019
WISTEN JULLIE DAT…
de eerste dag van deze maand, vrijdag 1 februari, in alle scholen een spannende dag
was omdat die dag de ingeschreven leerlingen van de school geteld en gecontroleerd
worden en op die manier elk jaar weer op 1 februari bepaald wordt over hoeveel geld
en lestijden de school het daaropvolgend schooljaar (nu 2019 – 2020 dus) zal
beschikken?
de 5 klassen met de jongste Zonneburcht-kinderen diezelfde 1 februari op sportuitstap naar Kronkeldidoe te Anzegem mochten?
eveneens op diezelfde dag enkele leden van onze oudervereniging een eerste keer de
bestellingen (en centen!) van hun hartenkoekenactie kwamen tellen?
zaterdag 2 februari 8 kinderen van Zonneburcht door de jongeren van serviceclub
Rotaract getrakteerd werden met een superleuke namiddag in een mooie
indoorspeeltuin te Deinze?
wij maandag 4 februari van start gingen met de tweede reeks klassenraden van dit
schooljaar?
dit vergaderingen zijn waarin de teams van elke klas alle leerlingen uitgebreid
bespreken en waar nodig aanpassingen naar aanbod en begeleiding gedaan worden?
juf Tine, die in zwangerschapsverlof is, die dag samen met juf Sabine, tijdens een
openklasdag haar oud-leerling Lowie in zijn nieuwe Antwerpse school De Merode ging
bezoeken?
dinsdag 5 februari de grote meiden en jongens van de klas van juf Els C. ’s
namiddags naar een mooi toneel mochten in de Waregemse Schakel?
juf Véronique zondag 10 februari haar officiële intrede maakte in de club van de
Zonneburcht-oma’s?
zij oma werd van de kleine, flinke Odette?
wij op maandag 11 februari een schitterende start van ons jaarlijks schoolproject
kenden?
het project nu volledig in het teken van ‘De tijd van toen’ stond en vanaf die dag 3
weken lang tal van schitterende activiteiten doorgingen?
er onder meer een prachtige, antieke living in onze zaal ingericht werd, meerdere
leerkrachten ook hun eigen klaslokaal inrichtten met mooie, oude attributen, jongens
en meisjes weer net als vroeger apart moesten spelen, de refter weer in lange rijen in
plaats van in gezellige blokken geplaatst werd, er een (bijna) echte zuster, een
nonnetje dus, toezicht kwam houden in onze refter,…?
juf Anne, die al een 2-tal jaren op pensioen is, in meerdere klassen kwam vertellen

hoe het er aan toe ging toen zij nog als leerling op de schoolbanken zat?
de gepensioneerde juf Bernice, kwam vertellen wat het verschil was tussen de manier
van haar lesgeven 40 jaar geleden en die van haar dochter juf Hilde R. nu?
er tijdens die 3 weken ook heel wat leuke, maar vooral erg leerrijke uitstappen
gemaakt werden naar musea in Deerlijk, Deinze en Moen?
al deze uitstappen mee mogelijk gemaakt werden dankzij heel wat ouders en
grootouders die hielpen bij het vervoer voor deze uitstappen?
wij al deze chauffeurs dan ook heel erg dankbaar zijn?
de klassen met de jongste kinderen van Zonneburcht nog een extra uitstap maakten
naar het openluchtmuseum Bachten de Kupe te Izenberge – Alveringem?
maandag 11 februari Kasper uit de klas van juf Petra foto’s kwam tonen van de
kangoeroe die hij het weekend daarvoor in zijn tuin zag?
enkele vrijwilligers van onze oudervereniging op woensdag 13 februari de 644 pakken
hartenkoeken verdeelden onder de vele kopers en verkopers?
wij al deze mensen (oudervereniging, verkopers en kopers) via deze nog eens heel hartelijk
willen danken om onze school op deze manier te steunen?
op woensdag 21 februari 7 sporters van onze Sportbende tijdens de twee-urenloop te
Kruis(hout)em 126 toeren rond de grote sporthal liepen?
zij daarmee de eerste prijs haalden en fier en enthousiast met een gigantische beker
naar Zonneburcht terugkeerden?
zij deze sportieve, leuke en succesvolle namiddag te danken hadden aan juffen Els C.
en Hilde V. die tijdens hun vrije woensdagnamiddag deze kinderen begeleidden?
de 5 jongens van de klas van juf Ida eveneens straffe sportievelingen zijn, want zij
allemaal in schaarsprong over 1 meter geraken?
de mama van oud-leerling Elise (ondertussen derde jaar secundair) woensdag 21 februari
nog eens naar Zonneburcht kwam om een hele omslag punten uit de Krant van WestVlaanderen af te geven?
de oma-club van Zonneburcht op 20 februari al weer een lid meer telde?
juf Mia die avond oma werd van een kleindochter Floor?
dinsdag 26 februari de meeste van onze schoolverlaters op bezoek mochten naar
VIBSO, de Waregemse school voor buitengewoon secundair onderwijs?
de laatste dagen van februari helemaal in het teken stonden van de apotheose van
ons mooie schoolproject?
de jongste leerlingen veel oefenden voor hun optreden, de oudste leerlingen druk
bezig waren met de inrichting van onze ‘klas van toen’ en de andere leerlingen heel
veel kookten om een dessertbuffet voor 350 mensen klaar te krijgen?
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