NOVEMBER 2019
WISTEN JULLIE DAT…
wij de eerste maandag na de herfstvakantie al meteen door het FAVV onverwachte
controle kregen van de hygiëne en veiligheid van onze keuken, refter, maaltijden?
wij een gunstig rapport kregen met drie kleine opmerkingen die heel vlug konden
aangepast worden?
heel wat kinderen tussen 4 en 24 november tijdens de dubbele-punten-actie van
Bebat veel lege batterijen meegaven naar school?
Davina uit de klas van juf Ann en broer Massimo uit de klas van juf Hannelore de
absolute kampioenen waren met een heeeeeeeeeeele kar vol met heeeeeel
veeeeeeeeeeel kilo’s batterijen?
wij tijdens deze mooie actie 4 volledige tonnen spaarden en alle batterijenverzamelaars daar dan ook heel erg dankbaar voor zijn?
wij deze maand ook nog eens een grote doos oude tennisballen kregen van een
sympathisant en deze ballen heel goed van pas komen om het een stuk rustiger te
houden in de klassen, onze eetzaal, ...?
deze ballen erg geluiddempend werken als je ze over stoelpoten schuift?
donderdag 7 en vrijdag 8 november alle klassen bezoek kregen van een groep
verplegers en verpleegsters die hulp kwamen vragen voor het helpen verzorgen van
onze zieke wereldbol Terra die het veel te warm krijgt?
deze maand heel wat leerkrachten op nascholing gingen om nog meer te weten te
komen over klimaatonderwijs, over het motiveren van leerlingen, over onderwijs aan
anderstaligen, ... ?
wij deze maand bezoek kregen van ouders van 4 kandidaat nieuwe leerlingen?
3 van deze leerlingen ondertussen gestart zijn in onze school?
op donderdag 7 november alle 12-jarige leerlingen door CLB-dokter Rita en verpleegster Lut ingeënt werden tegen HPV?
de klassen van juffen Petra en Sabrine op vrijdag 8 november een creatieve
workshop gingen volgen in kunstencentrum B-Part dicht bij school?
diezelfde donderdag onze leerlingenraad over de middag vergaderde?
op onze vrije maandag 11 november 12 leerlingen van Zonneburcht en hun ouders
kwamen deelnemen aan de herdenking van Wapenstilstand?
ook oud-leerling Jeroen, ondertussen zijn 2de jaar op internaat in Brugge, nog steeds
aan deze herdenking komt deelnemen?

wij deze kinderen en hun ouders enorm dankbaar zijn voor dit mooie engagement?
juffen Els C. en Nathalie dinsdag 12 november in gang geschoten zijn met de lange
en drukke voorbereiding van het vormsel van zaterdag 16 mei met maar liefst 36
Zonneburcht-leerlingen?
donderdag 14 november de meer dan 250 leerkrachten van de 8 Waregemse vrije
scholen en van de Zultse vrije school een gezamenlijke personeelsvergadering
hadden in het ontmoetingscentrum te Nieuwenhove?
in de week van 18 tot 22 november, tijdens de Voorleesweek dus, een tiental
leerkrachten dagelijks uit een strip voorlazen voor de kinderen van Zonneburcht?
die leerkrachten, ‘de lustige lezers’ genaamd, dit jaar het verhaal van ‘de
leerlingsmurf’ brachten?
de kinderen op die manier nog eens ontdekken hoe leuk lezen en voorlezen wel is?
wij in deze tijden van Boeken- en Voorleesweken heel fier kunnen vertellen dat wij
met Emma uit de klas van juf Nathalie waarschijnlijk een toekomstige schrijfster in
huis hebben?
tijdens het nieuwe maandpunt, op vrijdag 15 november prachtig gebracht door de
klassen van juffen Ann en Bieke, bleek dat wij ook nog heel wat andere talenten in
school hebben?
ons eetfestijn op zaterdag 16 november met 283 eters van warme hesp, 49 eters van
een visschotel en 126 fuifbeesten in onze kinderfuif een groot succes werd?
een aantal leerlingen van onze Sportbende op woensdag 20 november deelnamen
aan de ‘Slag om de Treffer’?
vrijdag 22 november de klassen van juffen Els C. en Ine O. en meesters Kurt en Wim
naar ‘the American Games’ in Deerlijk mochten?
dit een van de vele bewegingslandschappen is die georganiseerd worden om nog
meer kinderen en jongeren aan het bewegen en het sporten te krijgen?
de kinderen uit de klas van juffen Hilde en Tine op 21 november een heel
interessante leeruitstap naar de dierenarts maakten?
maandag 25 november de Roemeense tweeling Bianka en Nikolett in onze school
startte?
dinsdag 26 november maar liefst 3 werkgroepen (Vormsel, schoolproject en kerstbezinning)
met Zonneburcht-leerkrachten nog lang naschools vergaderden?
de leerkrachten tijdens de pedagogische studiedag van woensdag 27 november
onder meer eens stilstonden bij de plannen van de nieuwe minister van onderwijs
met ons buitengewoon onderwijs?
de medewerkers van de Waregemse stedelijke bibliotheek ons nu al weer een pak
boeken beloofden die wij in januari tijdens ons Klimaatproject zullen mogen
gebruiken?

het Zonneburcht-team

