MEI 2019
WISTEN JULLIE DAT…
deze maand ouders van 6 kandidaat nieuwe leerlingen tijdens de schooldagen op
bezoek kwamen in onze school?
we zelfs mensen van het verre Dikkelvenne op bezoek hadden?
de bezoekers regelmatig tijdens of na hun bezoek zeggen dat ze onder de indruk zijn
van de rust, orde, structuur in onze school?
er deze maand ook 8 oudercontacten gehouden werden waarbij een leerling
besproken moest worden?
de maand mei echter grotendeels in het teken van onze Eerste en Plechtige
Communie stond?
de betrokken leerlingen en leerkrachten er weer 2 prachtige vieringen van maakten?
juffen Hilde L. en Mia voor de Eerste Communie en Els L., Greet B., Ida, Kathy, Leen
en Nathalie voor de Plechtige Communie heel blij waren dat alles weer goed verliep?
heel veel van de andere leerkrachten na deze beide vieringen (een in de voormiddag en
een in de namiddag) hielpen bij de erg verzorgde recepties voor in totaal ongeveer 400
personen in onze mooie zaal van Zonneburcht?
deze grote groep helpers/vrijwilligers tussen die 2 feesten door over de middag op
school bleven om op te ruimen en opnieuw klaar te zetten en dan ook samen een
broodje aten in onze school?
het op die manier voor veel leerkrachten van school een erg lange dag werd die ‘moe
maar voldaan’ kon afgesloten worden?
juffen Els L. en Hilde L., Greet en Sabrine met de kinderen van hun 3 klassen op
maandagochtend 6 mei op een heel leuke manier het maandpunt “Goeiedag! Een
pluim geven.” op onze speelplaats voorstelden?
dinsdag 7 mei de oudste Zonneburcht- leerlingen van 7 klassen gratis naar de musical
“Wat doe je in de kou?” in De Schakel mochten?
deze kinderen daar op een leuke manier bewust gemaakt worden van de gevaren van
bepaalde verslavende middelen waarbij onder andere games?
Zonneburcht op maandag 13 mei bezoek kreeg van de kolonel van de kazerne van
Brasschaat?

de militairen van deze kazerne elk jaar meewerken aan een erg toffe openluchtklasweek in hun prachtige regio voor een aantal klassen van Zonneburcht?
de jaarlijkse schoolfotografie met individuele foto’s, klasfoto’s en foto’s van broers en
zussen dit jaar doorging op vrijdag 17 mei?
de ouders van de kinderen dit jaar voor het eerst konden kiezen om eveneens
pasfoto’s te laten nemen van hun kinderen?
deze schoolfotografie elke jaar weer grondig voorbereid wordt om dit zo vlot mogelijk
en met zo weinig mogelijk stress voor de kinderen te laten verlopen?
de oudste meisjes van Zonneburcht op donderdag 23 mei door dokter Rita en
verpleegster Lut van het CLB in school ingeënt werden?
kine Rita, die dit normaal in (heel) goede banen leidt maar nu in ziekteverlof is, prima
vervangen werd door ortho Leen?
de leerkrachten deze maand 2 keer moesten nablijven voor een
personeelsvergadering?
de leerkrachten van de werkgroep “feestcomité” daarenboven nog eens 2 keer
moesten nablijven voor een vergadering in functie van ons schoolfeest?
het schoolfeest van 25 mei, mede dankzij de weergoden, een erg geslaagd feest werd?
ook onze oudervereniging weer haar steen(tje) bijdroeg?
zij een tombola met 500 prijzen organiseerden?
zij en wij heel blij waren dat de hoofdprijs van de tombola naar de ouders van een
van onze leerlingen ging?
de school ook op zondag 26 mei, dag van de verkiezingen dus, weer open was?
14 kinderen van Zonneburcht die zondagnamiddag konden genieten van een erg
leuke initiatie circustechnieken?
dit ‘een zoveelste’ erg mooie activiteit was die de jongeren van service-club Rotaract
weer eens voor onze kinderen organiseerden?
de laatste schooldag van deze maand op woensdag 29 mei onze pedagogische
studiedag was?
wij met gans het team die dag in samenwerking met een MOS-medewerker van de
provincie ons schoolproject van volgend schooljaar in verband met het klimaat
voorbereidden?
wij na een erg drukke meimaand erg tevreden waren met het verlengd weekend van
Hemelvaart zodat wij de batterijen kunnen opladen voor een nog ongetwijfeld erg
drukke en lastige laatste maand van het schooljaar?
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