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Woordje voor de leerlingen 

directeur Krist 

 

 
Hallo Zonneburcht-kids.  
Lang geleden hé dat jullie nog een schoolkrant kregen?  
Het is meer dan 7 maanden geleden… van in de maand april.  
Jullie mochten toen door corona niet meer naar school komen.   

  
Om jullie in die moeilijke periode, zonder jullie klasvrienden en -vriendinnen, toch een heel klein beetje te 
plezieren, maakten de juffen en meesters dan speciaal voor jullie een heel mooie schoolkrant.  
Jullie kregen die toen niet zoals gewoonlijk van de juf of meester.                                              
Wij lieten die schoolkrant toen door de postbode bij jullie thuis bezorgen. Wist je dat nog?  
 

                                                                  
Niet iedereen zal dit weten.  
68 kinderen onder jullie kunnen dit zelfs niet weten want… zij zaten toen nog niet in onze Zonneburcht.                    
Zij startten pas dit schooljaar bij ons.  

68!!! nieuwe kinderen dus dit schooljaar… dit is echt heeeeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeel hoor! 

Sinds ik directeur ben van deze school, zijn er nooit eerder zo veel nieuwe starters geweest.   
Om aan te tonen dat dit echt heel veel is, geef ik jullie eens de namen van die 68 nieuwe vrienden en vriendinnen.  
Het is een erg lange rij geworden. Ik ben benieuwd wie van jullie al deze kinderen al kent?  

  



 
 

Hier zijn ze dan…  
 

Milan – Jasin – Kobe – Julien – Ervin – Zekeriyya – Jake – Elias – Siebren – Eden – Emilio - 
 Largo – Clement – Kitana – Siebe – Luna – Michal – Mikolaj – Elif – Diëgo – Elisa – Jericho –  

Marinko – Elijah – Leon – Gianny – Quentin – Lilly – Kyano – Emiliana – Lowie – Thyniaz – Thiago - 

 Sebastien - Lune – Soha – Jawad – Nomi – Lowie – David – Lama – Valentin – Mahmoud - 

Ishak – Cenni - Youssouf – Doha – Chloë - Iliana – Delicia – Jayden – Isaias – Yasmine – 

Matisse – Kyan – Nathacha – Amber – Adam – Matheo – Nore – Esmée –  

                                                Jef – Lea – Ali – Yassine – Almira – Ersin – Elise  

Zou ik niemand vergeten zijn?                                                                                                                              
Vonden alle nieuwe leerlingen hun eigen naam?                                                                                          
Vonden de andere leerlingen de naam van hun nieuwe klasmakkers?  
Veel mooie en veel speciale namen hé?!  Welke vind jij de speciaalste naam?  
 
 
  
 
 
Veel mooie nieuwe namen, maar… nog belangrijker…  
veel nieuwe toffe meisjes en jongens erbij.  
                                                                              
        
 
 
     
       
 
 
 
 

 
 

   Veel leuke, blije gezichten erbij. 
  
 
 
 
 
 
 
Heel wat toffe en blije meisjes en jongens om in Zonneburcht mee aan de slag te gaan en op die manier de vele 
corona-problemen een beetje te kunnen vergeten.  
Ik hoop zelfs dat wij corona in 2021 helemaal mogen vergeten.   
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Ik duim echt voor jullie dat jullie in 2021  
 
 

  
niet nog eens van thuis uit moeten leren;  
wel weer naar familie-, verjaardags- en andere feestjes mogen;  
wel jullie eerste en plechtige communie mogen doen;  
weer naar jullie sportclub of jeugdbeweging mogen gaan;  
weer altijd mogen gaan zwemmen;  
weer zonder mondmasker op de bus mogen;  
…  

 
 

Kortom…  
ik hoop dat  

2021  

voor jullie weer een jaar wordt om nooit te vergeten, maar… 
nu niet door de vervelende corona, maar… 

door de vele leuke momenten die jullie met de familie, vrienden, buren… eindelijk weer mogen beleven!!! 

 
Prettige vakantie! 

directeur Krist  
 



Woordje aan ouders, leerkrachten, vrienden, sympathisanten 

directeur Krist 

 

 
Beste ouders, beste leerkrachten, beste ex-leerkrachten, beste Zonneburcht-sympathisanten.  

  
Het is al een tijdje geleden dat ik nog eens langs deze weg met jullie kon communiceren.  
Het is al meer dan 7 maanden geleden dat jullie onze schoolkrant ontvingen.  
We hadden namelijk in 2020 heel uitzonderlijk eens geen zomereditie van deze schoolkrant.  

En… 2020 had wel meer bijzonders in petto.  
Het werd zelfs een jaar   
om nooit te vergeten!!  

Of…  
om zo vlug mogelijk te vergeten????  

 

  2020    

2020 … het jaar van de covid-pandemie.  
En… dat hebben wij ook in Zonneburcht goed geweten...  

 

school sluiten   -   organiseren van een eigen noodopvang   -   regelen van een schoolbus en noodopvang tijdens de 
paasvakantie   -   constant de mailbox in de gaten houden om op de hoogte te blijven van de steeds 
veranderende maatregelen   -   de ouders daar telkens tijdig en correct van op de hoogte brengen   -   dus veel mails  
verzenden naar en ontvangen van de ouders    -    vlug afstandsonderwijs organiseren   -   rondrijden met 
takenpakketjes naar ouders die zelf niet mobiel zijn   -   verzamelen, klaarzetten, een uitleensysteem uitwerken  
van een 35-tal laptops en tablets   -   organiseren van de deeltijdse heropstart  van  school   -   decaliters handgel, 
tientallen handzeeppompjes en spuitbussen ontsmettingsspray, duizenden papieren handdoekjes… bestellen, opbergen, 
verdelen   -   zelf maken en uithangen van heel wat veiligheidsaffiches in klassen, gangen, eetzaal, toiletten, op de 
speelplaats, aan trappen…   -    een volledig nieuwe organisatie, met tientallen, maar dan echt tientallen telefoontjes  
naar ouders in verband met het al of niet zelf brengen en halen van kinderen naar school omdat maar één op de vier  
kinderen mee  mogen met de bussen  -   geen ouders meer mogen verwelkomen in onze school en op onze 
speelplaats   -  temperatuur meten van alle leerlingen bij aankomst op school   -    telkens handen wassen bij het 
binnenkomen  -  altijd les en therapie geven met mondmasker   -   alle deuren en ramen open tijdens het lesgeven   -    
geen zwemmen meer op maan- en woensdag en dus vervangactiviteiten uitwerken   -   speelplaatsen met nadars en 
linten herinrichten in 21 speelplaatsbubbels   -   plaatsen van een extra sanitaire wagen op de speelplaats   - 
 uitwerken van een heel nieuwe poetsregeling   -   kinderen mogen enkel nog spelen met kinderen uit eigen klas  in 
één van de 21 speelplaatsbubbels   -   picknick eten in de klassen   -   elke leerling met een hoestje, pijntje …  die meteen 
naar de directeur gestuurd werd voor een koortscontrole   -   dan elke keer beslissen om al of niet naar huis te doen 
vertrekken  en  dus al of niet opbellen van de ouders   -   bang afwachten telkens een leerling of leerkracht 
getest werd   -   heel wat leerlingen en meerdere leerkrachten één of meerdere dagen afwezig door quarantaine   -  
zelden nog les kunnen geven aan een volledige klas   -   communievieringen moeten uitstellen   -  geen schoolfeest,  
geen mooie schoolverlatersavond zoals andere jaren   -   leerkrachten die niet meer op nascholing kunnen gaan   -    

ouders van kandidaat nieuwe leerlingen die enkel nog naschools of op zaterdag op bezoek  
mochten komen   -   geen     zomerrapport, maar wel oudercontacten via telefoon, GSM, 
WhatsApp, Praatbox, Zoom…   -  geen welkommoment voor alle ouders eind augustus   -   
geen koekenverkoop begin september   -   geen vergaderingen meer met onze 
oudervereniging   -   ...  

  



 
Echt niet leuk dus, maar… misschien een kleine troost. Hoewel wij met Zonneburcht (als één van de weinige 
scholen buitengewoon onderwijs!) telkens weer zo vlug en zo maximaal als toegelaten heropstartten, waren er 
weinig besmette leerlingen en leerkrachten Wij hebben weet van 1 kind en 1 leerkracht tijdens de eerste corona-
golf en eveneens 1 kind en 1 leerkracht tijdens de recentste golf.  
Ik zeg heel bewust  ‘Misschien’ en heb het slechts over ’een kleine’ troost omdat heel wat leerlingen, ouders van 
leerlingen en leerkrachten toch wel getroffen werden door groter covid-leed. 

 

2020… een jaar om nooit te vergeten of … om zo vlug mogelijk te vergeten??  
 

Als ik aan de vele praktische, organisatorische en andere covid-miserie voor ouders en leerkrachten denk; 
Als ik aan het  aanzienlijke leerverlies voor de kinderen denk;    
Als ik aan het mentale en fysieke leed van kinderen (velen misten echt wel school, hun vrienden, het gewone 
spelen….), ouders, familieleden en vrienden denk …. 

   
dan zou ik zeggen… laat ons 2020 zo vlug mogelijk vergeten. 

 

Maar… gelukkig zagen wij in onze Zonneburcht-gemeenschap tijdens die erg moeilijke periode weer heel 
wat mooie, hartverwarmende zaken. Respect, zorg, welbevinden, team, uniek… de 5 kernwaarden van  
onze Zonneburcht-visie, kwamen ook tijdens de voorbije zware periode weer heel duidelijk tot uiting.  

 

veel ouders zorgden zelf voor een goede eigen opvang van de kinderen   -   leerkrachten zorgden tijdens de lockdown 
en de paasvakantie voor een aangename, kwaliteitsvolle noodopvang   -   leerkrachten schoten direct in gang om 
afstandsonderwijs te realiseren   -   ouders die konden, kwamen zelf corona-safe takenpakketjes op school afhalen   -  
indien nodig reden leerkrachten “het land rond” om takenpakketjes te bezorgen   -   heel wat ouders begeleidden   
de kinderen heel goed bij het afstandsleren   -   heel veel kinderen deden echt wel hun best om hun schooltaken in   
orde te maken   -   in een mum van tijd  werd in Zonneburcht een uitleensysteem voor laptops en tablets uitgewerkt 
en konden er op die manier een dertigtal Zonneburcht-kinderen en 70 broers en zussen geholpen worden   -   
leerkrachten waren bereid om telkens zo vlug mogelijk maximaal te heropstarten   -   verschillende leerkrachten  
op pensioen stuurden de voorbije maanden ook nog eens hartverwarmende, steunende SMSjes of e-mails   -   
heel veel ouders toonden begrip als hun kinderen niet meteen terug mochten heropstarten   -   veel leerlingen, ouders 
en leerkrachten deden bij de heropstart echt wel hun best om de veiligheidsmaatregelen zo goed als mogelijk  
toe te passen   -   heel wat ouders waren bereid om hun kinderen zelf naar school te brengen  -   de leerkrachten 
technologische opvoeding maakten voor de 200 mama’s een koekjespakket dat door vele leerkrachten bij alle 
mama’s thuisgeleverd werd   -   …  

 

Als ik hier dan allemaal aan terug denk…. dan zou ik toch durven zeggen…   
2020, een jaar om nooit te vergeten.  

 

Daarom dat ik bij deze dan ook nog eens iedereen die op één of andere manier zijn steentje bijdroeg in het al bij  
al redelijk goed doorstaan van deze heel bijzondere, zware, moeilijke periode in Zonneburcht nog eens danken.   
Een voor een verdienen jullie een applaus en een lichtje. Wat ik jullie echter vooral heel erg gun is een veel beter,  
een veel aangenamer 2021 met hopelijk geen covid- of andere gezondheidsproblemen voor jullie en jullie  
geliefden, maar vooral weer heel veel leuke momenten samen met jullie kinderen, familie, vrienden, buren…   
              
 
 

directeur Krist  



Familienieuws 

Zonneburcht 

 

 

MEVR. GRETA LIPPENS, overleden op 9 maart 2020, oma van Wout Bulcaen 

(vorig jaar klas juf Ida – nu secundair); 

MEVR. SIMONNE DEPLAE, overleden op 13 april 2020, meme van Michiel 

(klas juf. Nathalie); 

DHR.  RAFAËL DEKIERE, overleden op 27 april 2020, opa van juf Hannelore 

Dekiere en papa van Luc Dekiere (directeur VTI); 

MEVR. AGNES VANLUCHENE, overleden op 10 mei 2020, schoonmoeder van Rik Desmet (directeur VTI); 

DHR. LUC VANDENBORRE, overleden op 30 juni 2020, oom van juf Ine De Lepeleere; 

DHR. ANTOON MAES, overleden op 14 september 2020, opa van juf Hannelore Dekiere en schoonvader van Luc Dekiere 

(directeur VTI); 

DHR. DAMIEN CHRISTIAENS, overleden op 15 september 2020, papa van Jana (klas juf Joke); 

MEVR. ELZA BEEUSAERT, overleden op 30 september 2020, moeder van juf Viviane Vroman (op pensioen); 

MEVR. GEORGETTE CLAES, overleden op 20 oktober 2020, meme van Phebe (klas juf Greet); 

MEVR. GRETA VANDENBULCKE, overleden op 9 november 2020, grootmoeder van Iliano (klas juf Sabrine); 

DHR. ROGER STEUPERAERT, overleden op 17 november 2020, opa van juf Louise Derie; 

MEVR. JACQUELINE DERIJCKE, overleden op 17 november 2020, mama van meester Nick Cottens; 

DHR. JOSEPH DEWAELE, overleden op 18 november 2020, pa van meester Chris Dewaele; 

MEVR. IRÈNE CORNELISSEN, overleden op 20 november 2020, meme van Xeno (klas juf Els C.); 

MEVR. ODETTE DECLERCK, overleden op 23 november 2020, meme van Noah (klas juf Ida); 

MEVR. MARIA VANTERWIJNGEN, overleden op 3 december 2020, oma van juf Leen Vander Cruyssen. 

 

 

FLORIS, geboren op 27 maart 2020, een kleinzoon voor juf Beatrijs (op pensioen); 

DYEZMAY, geboren op 2 september 2020 , een zusje voor Thyniaz (klas juf Mia) en 

Xanya (klas juf Greet); 

ESMÉE, geboren op 14 september 2020, een kleindochter voor juf Hilde Lavens; 

LOA, geboren op 29 september 2020, een kleindochter voor juf Jeannine (op pensioen); 

KOBY, geboren op 28 oktober 2020, een zusje voor Mike (klas juf Evelien); 

ANAS, geboren op 18 november 2020, een zusje voor Fatima (klas juf Kathleen) en 

Sudais (klas juf Ine O.); 

ANNA, geboren op 27 november 2020, een zusje voor Iluna (klas juf Ine en Isabelle). 



Dit is onze nieuwe burgemeester!   

klas juf Els Callens 

 

 

Op vrijdag 20 november was het eindelijk zo ver… 

Zolang hebben we moeten wachten om te weten te komen wie onze nieuwe burgemeester werd… 

Wij waren heel fier als wij te weten kwamen dat Emma Vergote werd verkozen! 

  

Emma was zo trots! 

Ze bedankte iedereen voor de vele stemmen die ze kreeg. Ze beloofde om haar best te doen om alle goede dingen 

die reeds in onze Zonneburcht zijn verder te zetten… Maar zeker ook om de kans te bieden voor nieuwe dingen die 

onze Zonneburcht verder helpen uitbouwen tot een KEI-toffe school! 

Ze kijkt er alvast naar uit om er samen met haar schepenen Elif en Luna een top jaar van te maken! 

 

Veel succes Emma!!!  
Scan deze QR-code 

om het filmpje te 

bekijken! 



Verkiezingen in Zonneburcht 

klas juf Véronique en Sabine 

 

 

Voor de 9de keer in de Zonneburchtgeschiedenis waren er verkiezingen 

op school. Net echt! 

Campagne voeren 

In de klas mochten we eerst kiezen wie onze klasverantwoordelijke 

werd. Luna Desaver kreeg de meeste stemmen in onze klas.  

Dus zij werd onze kandidaat op de kieslijst voor burgemeester. 

We hebben voor onze kandidaat een promofilmpje gemaakt. 

En we hebben ook affiches gemaakt en overal in de school gehangen. 

Op 14 oktober zijn alle kinderen en juffen en meesters naar de 

stembus geweest. 

Jennifer en Yanaïka  

 

Naar de stembus 

Verkiezingen in Zonneburcht is leuk. Heel de school heeft gestemd op een 
kandidaat. 
Alle jongste kinderen hebben op 1 iemand gestemd en alle oudsten hebben gestemd op een jongen en een 
meisje. De kandidaat met de meeste stemmen wordt onze nieuwe burgemeester.  
De kandidaat met de 2de meeste stemmen wordt schepen van “samen spelen, samen delen”. 
De kandidaat met de 3de meeste stemmen wordt onze nieuwe schepen van “milieu en gezondheid”. 
Alle kandidaten hadden een filmpje gemaakt en die dag was heel spannend.  Ahmad en Brahim 
 

 
 

                               Telbureau                  
                  De klas van juf Véro en Sabine en de klas van juf Nathalie hebben de stembrieven geteld. 

                             Onze klas werd omgetoverd tot een echt telbureau. We moesten alle stembrieven openen 
                             en bij elkaar leggen. Daarna moesten we alle stemmen per kandidaat turven. Het was een  
                             leuke namiddag! Dillon en Tenzin    
 

 

 



 

 

 

      
 

                         

 
De bekendmaking 
De verkiezingen waren heel erg spannend. Pas op 20 november, dag van de rechten van het 
kind, wisten we wie de nieuwe burgemeester werd. Het was heel erg leuk om te zien wie de 
nieuwe burgermeester werd. Ik was heel erg benieuwd. Ik wilde graag weten wie de nieuwe 
burgemeester was. Pas als alle stemmen samengeteld waren, wisten we dat Emma onze nieuwe 
burgemeester is. Er was maar 1 puntje verschil met de 2de kandidaat, Elif, en 2 puntjes verschil met 
Luna. SPANNEND!! Luna en Iben 
 

Het was spannend dat ze de stemmen samentelden in de grote zaal. Wij mochten zeggen hoeveel stemmen elke 

kandidaat per kieslijst had. We hebben campagne gevoerd voor onze kandidaat, Luna. We hebben een promofilmpje 

gemaakt voor Luna en ook affiches. We zijn naar de stembus geweest. Een paar kinderen van onze klas mochten de 

stemmen tellen. Elif is schepen van “samen spelen, samen delen”, Luna is de schepen van het milieu. Emma is de 

nieuwe burgemeester.                                                    Kaoutar 

 
Een nieuwe burgemeester!  
Emma is de nieuwe burgemeester van Zonneburcht!!!!  
Zij kreeg de burgemeesterssjerp en hoed. Emma heeft 
ook gespeecht voor alle aanwezigen. 
Luna werd schepen van “milieu en gezondheid” en Elif 
werd schepen van “samen delen, samen spelen”. 
Het was een spannende dag. 
Door corona en zo moesten we een beetje afstand houden 
en ons mondmasker dragen.    
Er was een feestje achteraf in onze klasbubbel. 
Gabriella en Mauritz 



Naar fruitboer Lambrecht – Baart 

klassen juf Kathleen en juf Sabrine 

 

 

Op een mooie dinsdag in september trokken we met de klas van juf Sabrine en juf Kathleen naar de 

fruitboer in Sint-Eloois-Vijve. Daar werden we verwelkomd door appelboerin Els en haar mama, die ons de 

hele namiddag rondleidden door de boomgaard.   

De kinderen werden verdeeld in 2 groepjes en iedereen kreeg een sjaaltje zodat we ons onmiddellijk ook 

een fruitboer voelden. 

 

 

  



 

We startten met een ritje door de boomgaard met een mini traktor. Dat vonden wij alvast superleuk! 

 

  



 

Aan de hand van een speurtocht door de boomgaard leerden we heel wat meer over de appels, peren en 

insecten. Gelukkig konden we ook een sappige appel proeven. 

 

 

 

  



 

Terug in de loods leerden we hoe het fruit gesorteerd wordt voor het naar de veiling vertrekt. Met een zakje vol 

lekkers keerden we terug naar school. 

 

 



Zin in fruit? 

muzische vorming in klassen juf Bieke, juf Sabrine, juf Kathleen, juf Els L 

 

 

Mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango (2x) 

Kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, (2x) 

Ananas, banaan en ananas woe! (2x) 

 

Snijden, snijden, snijden, snijden… (2x) 

Mixen, mixen, mixen… Drinken, drinken, drinken… 

Afwassen, we moeten afwassen! Bèh! (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zingen, bewegen, schilderen, legofruit! 

Smoothie! 

Lekker, gezond, gemakkelijk, leuk!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Woestzoekers 

klas juf Hannelore 

 

 

 We zijn donderdag naar de Schakel geweest om naar een toneelstuk te kijken.  

Het ging over Woestzoekers. Er speelde een drummer mee en hij deed het heel goed. Ik vond 

het mooi en spannend. Ik zag een bal en een metalen lat. Ik zag geld verdwijnen! De vallende 

buizen maakten mij bang. (Nyo) 

 

We waren met de klas naar de Schakel 

geweest. We zagen af en toe een 

muzikant en er waren maar 2 acteurs in 

heel de voorstelling. Het ging over een 

jongen en een meisje die niet mee 

mochten op sneeuwklassen. Dit vonden 

ze niet fijn of niet eerlijk, dus besloten ze 

om te gaan zwijgen. Het meisje werd 

gepest op school, want haar vader had 

geen geld omdat hij vaak op café zat. 

Waardoor ze niet veel geld overhielden en het meisje en haar papa in de auto 

moesten leven. Dit vond ik triestig. Ik vond het grappig toen ze mosselen 

aten. Ik vond het mooi dat de jongen haar zei dat haar opstel mooi was. Soms 

verschoot ik door de luide muziek als het donker was en dan plots 

 

 

Dus ik vond het mooi en voelde me blij, triest gelukkig en soms ook bang.  

Het thema was: vriendschap en armoede. (Diëgo) 

 

    Woestzoekers 

- In de Schakel in Waregem 

- Een toneelstuk 

- In een ‘blok’ 

- 2 mensen 

- Woest 

- Mooi 

- Ze praten niet 

- Gele buizen 

- Niet zo mooi 

(Siebe) 

 

 

 



 

Woestzoekers  

Woestzoekers is een theatervoorstelling die gaat over armoede en 

vriendschap. Dat er twee mensen elkaar tegenkomen en ze worden vrienden. 

Ze zijn allebei arm en hebben niet veel geld. Op een vergadering werd er 

beslist dat de 2 vrienden niet mee mogen en daarom kunnen ze niet op 

wintersportklas. Ze hebben elkaar beloofd niets meer te zeggen aan de 

anderen als ze terugkomen, ook niet tijdens de lessen. Dat moment waren ze 

verliefd op elkaar en dan hadden ze een date en dat is het einde. (Marinko) 

 

Het ging over een jongen en een meisje die naar 

Zwitserland gingen op schoolreis. Maar hun ouders 

konden het niet betalen. Toen de andere leerlingen 

terug waren zeiden de 2 kinderen niets meer omdat ze 

boos waren. (Maxim) 

 

Woestzoekers 

- Er vallen veel dingen. 

- Er hingen veel gele buizen. 

- Werden ze verliefd? 

- Ze konden niet mee op sneeuwklassen omdat ze geen geld hadden. 

- Ze waren aan het zwijgen. 

- De ouders zijn gekrompen. 

(Jayden) 

 

 



Op sportklas 

klas juf Ine 

 

 

 

Lama en ik werden super goede vrienden! Bianka 

 

Wij kregen ook les buiten over de herfst. Dat was heel leuk! Cenni 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ik vond het sport-stapelen heel leuk! Darina 

 

 



 

Sporten, samen met onze klas, was heel tof! Klara 

 

 

De jongens tegen de meisjes, dat was spannend. Yassin 

 

Wij bouwden samen een mooie, hoge toren! Lama 

Onze sportklas was in Wielsbeke en was super leuk! Nikolett, Stela, Sudais 



Openluchtklas Brasschaat 

klas juf Greet & juf Nathalie 

 

 

Van 5 tot 9 oktober beleefden we een onvergetelijke week in Brasschaat. We logeerden in Perron Noord 

dichtbij de kazerne. Onze dagen werden gevuld met leuke activiteiten. We gingen spoorfietsen van 

Kapellen naar Brasschaat. In de Kalmthoutse Heide speelden we spelletjes en leerden zo heel wat bij over 

de natuur. Tijdens de GPS-tocht zochten we de weg naar een verborgen schat. Op woensdag raasden de 

kriebels door onze buik toen we met een vliegtuigje boven de stad en haven van Antwerpen vlogen, dit was 

best wel spannend! Op donderdag doorkruisten we stad Antwerpen en gingen we de kunsttoer op in het 

MAS. De laatste dag vonden we top. We keerden terug naar Zonneburcht op de moto en werden door de 

motards getrakteerd in de McDonald’s. De week in Brasschaat vonden wij super!!  

   

                                                                                                                      

 

 Trappen maar op de spoorfietsen …  

We zijn er helemaal klaar voor ! 



 

 

 

 

 

“Cheese!”              

                         

 

 

De Kalmthoutse Heide … 



 

 

 

   

 

 

 

Luchtdoop boven Antwerpen … 

Kunst in het MAS .  



        

 

 

 

 

Samen op de moooooto … 

Bedankt iedereen !!  Het was TOP !! 



Ticket naar Brasschaat 

klas juf Greet 

 

 

  



 



Samen genieten van een film in De Schakel 

klas juf Els Callens 

 

 

 Op donderdag 8 oktober mochten we gaan kijken naar de film van “Pom le poulain”. 

 

Het was leuk dat we nu terug naar een filmvoorstelling mochten gaan kijken. 

De film werd in het Frans gesproken, maar wel in het Nederlands ondertiteld. 

De film werd opgenomen in de Belgische Ardennen. 

 

Pom is een jong veulen, zijn moeder Mirabelle is een werkpaard bij een groep houthakkers. Het zware werk en de 

hardhandige, ruwe werkmannen doen bij Mirabelle de stoppen doorslaan. Op een dag valt ze één van de houthakkers 

aan. De gevolgen blijven niet uit: Mirabelle wordt verkocht en Pom blijft alleen achter. Het jonge veulentje mist zijn 

moeder, hij treurt en weigert te eten. Intussen probeert Mirabelle haar zoon terug te vinden ... 

 

Het was een heel ontroerende en spannende film. 

Sommige kinderen pinkten wel een traantje weg. 

Maar deze film is een aanrader voor iedereen die van dieren en natuur houdt… 

Ben jij ook benieuwd? Je kan de film bekijken via “YouTube”.  Doen hé ! 



Wegdromen in Tiegembos … 

klas juf Bieke 

 

 

Het bos … we denken aan … 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Juffrouw Soor op bezoek in Zonneburcht  

SEO-maandpunt: “Iedereen telt mee, ook al ben je anders.” 

 

 

Op 13 oktober kwam juffrouw Soor op bezoek in de Zonneburcht.  

 

Juffrouw Soor zag er wel wat anders uit… Ze had een speciale rok, een grote, gele bril en glitterschoenen! Al snel 
werd duidelijk waarom juffrouw Soor er een beetje gek uitzag: ze houdt van anders zijn! Haar naam is eigenlijk 
juffrouw Roos, maar omdat ze houdt van anders zijn, zegt ze haar naam telkens achterstevoren.  

 

Met haar valies in de hand trekt juffrouw Soor rond op zoek naar verschillen tussen mensen. Zo heeft ze al veel 
verschillen verzameld: iemand houdt van rockmuziek en de andere van opera, sommige mensen hebben bruin haar 
en anderen blond, sommige kinderen moeten pilletjes nemen en andere kinderen niet,…                                       
Iedereen is dus anders én dat vindt juffrouw Soor SUPER PLEZANT!  

 

Net na het belsignaal, in de vroege ochtend op 20 oktober, stond die gekke juffrouw Soor opnieuw aan onze 
schoolpoort. Ze had een zeer interessant verschil gevonden tussen mensen.  

 

Juffrouw Soor vertelde dat er jongens en meisjes zijn die ADHD hebben en daarom anders zijn. Mensen met ADHD 
kunnen niet altijd even goed stilzitten, zijn snel afgeleid en zijn soms minder rustig dan kinderen zonder ADHD. En… 
weet je wat? Ook op onze school waren er een aantal kinderen met ADHD!  

 

Samen met juffrouw Soor hebben wij 1 minuut lang gesprongen en 
gedanst op leuke muziek om even te denken aan alle mensen die 
ADHD hebben. Daarna hebben we geluisterd naar zeer rustige 
muziek, moesten we stil zijn en dachten we aan de jongens en 
meisjes die net heel rustig zijn.  

 

Dankzij juffrouw Soor hebben alle klassen tijdens de SEO-les 
nagedacht over verschillen tussen mensen en hoe leuk dit eigenlijk 
kan zijn.  

 

Op onze school zijn er veel verschillen en is iedereen anders. Dat 
vinden wij nu ook SUPER PLEZANT!  

 



Iedereen is anders 

klas juf Petra 

 

 

        

 

 We maakten tekeningen en hebben veel verschillen ontdekt in de klas. Juf Soor, ik denk dat je wel heel tevreden zult    

zijn met onze verzameling.  Kom je onze verzameling eens halen? 



Op sportklas in Wielsbeke 

klas juf Ann 

 

 

 Micai 

Op vrijdag mochten we het slotspel spelen: met de step en op de trampoline. Tof! 

 

Amine 

Staartje trek was mijn lievelingsspelletje.  Ik kon dat goed! 

 

Lune 

Op vrijdag was er zwemmen. Ik vond het leuk dat we mochten vrij spelen. 

 

Matisse 

Op woensdag was het het leukst. We speelden met alle klassen samen. 

 

Lucia 

Het rad van fortuin was leuk. Over de middag mochten we op het speelplein spelen. 

En… ik moest niet mee met de bus, ik kwam te voet! Leuk, hé! 

 

Senne 

Bij tennis moesten we om het verst slaan, Lucia was gewonnen en Amine was tweede. 

 

Amy 

Ik was er niet bij. Ik was heel die week ziek. Ik vond dat erg jammer! 

 

Noa 

Op donderdag speelden we kwartet. Je moest 4 verschillende kleuren verzamelen.             

Als je verloor, moest je een pinnetje afgeven. Wij waren derde! 

 

 

 

 



 

 

 

Axelle 

We wandelden langs de vijver. Het was genieten van de natuur! Ik vond dat toch tof! 

 

Nelia 

Stapelen was heel leuk. Je kreeg veel bekers en je moest een kasteel bouwen. 

We aten buiten op het speelplein. Dat was gezellig. 

 

Aaron 

Ik speelde liefst Air-Track. Dat is springen en lopen op een grote luchtmatras. 

 

 

Marie-Laure 

De verschillende tennisoefeningen vond ik tof! 

Jasin 

Op woensdag speelden we een groot spel met de andere klassen samen. 

 

Kyan 

Ik vond het tennissen zeer leuk. Matisse en ik hebben stiekem vals gespeeld. We mochten maar 

één balletje per keer wegslaan. Wij namen er 4 en 7 tegelijk… Als de meester het niet zag, 

natuurlijk… 

 

Nore 

Op maandag was er air-track, ik vond dat heel plezant!  De week kon al niet meer stuk. 

Elke middag mochten we vrij spelen op het speelplein, heel leuk! 

Het slotspel op vrijdag met alle klassen samen was plezant! 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eerste en Plechtige Communie 

24/10/2020  

 

 

Door corona konden onze Eerste en Plechtige Communie van vorig schooljaar op 16 mei spijtig genoeg niet doorgaan. Daarom 

werd in het begin van dit nieuwe schooljaar meteen van start gegaan met de voorbereidingen zodat deze kinderen (1 van hen zat 

ondertussen in het middelbaar) toch nog dit belangrijk moment konden vieren. Juffen Hilde en Mia voor de jongsten en juffen 

Els, Hannelore en Nathalie voor de oudere leerlingen zorgden ervoor dat ze alsnog een mooie communie-dag beleefden! 

 

Proficiat aan Alexander, Chloë, Elise, Emma, Esmée, Kobe, Maxiem, Mila-Julie, Nina en Storm. 

 

 

                                  

                                 Proficiat aan Alex, Alexia, Alexine, Axana, Brynt, Collin, Dawid, Dilan, Dillon, Emma, Finneke, Frauke, Helena,                                                                                                                               

Ibe                            Iben, Ilja, Jana, Jenne, Jordy, Kyara, Marie, Mauritz, Milo, Noémie, Phebe, Tenzin, Thibaut, Tibo, Yanaïka, Wout. 

                 En nu maar duimen dat onze communies 2020 – 2021 wel kunnen doorgaan op 1 mei 2021. 



Naamgedichten 

klas juf Ann 

 

 

Bij het begin van het schooljaar speelden we kennismakingsspelletjes. Zo werden we een hechte groep en 

leerden we elkaar beter kennen. 

In oktober kropen we dan in onze pen om voor iemand van de klas een naamgedicht te schrijven!   

In de computerles maakten we er een Word document van en we zorgden voor een mooie lay-out! 

Er zitten prachtige werken tussen… Veel leesplezier! 

 

Aaron schreef voor Micai. 

Mijn beste vriend 

Ik vind je een 

Coole jongen 

Alsook een grappige jongen 

Ik vind je goede vriend 

 

                    Amine schreef zijn gedicht voor Matisse. 

Mooie naam 

April is zijn verjaardagsmaand 

T Is een toffe jongen 

 Is lief 

Speelt veel 

Super jongen en hij lacht vaak 

Een leuke       Een vriend 
 

 



Amy deed haar uiterste best voor onze vriend Senne! 

Slim in taal 

E

Nette werker, schrijft héél mooi 

N

Een vriend van  

 

 

 

Kyan dichtte voor Aaron!  

Aaron is leuk en is mijn beste vriend . 

Aaron is lief en soms grappig . 

Raar dat Aaron rood haar heeft . 

OOk erg slim! 

Nen toffe kerel! 

 
 

 

 

 

 



 

Lune schreef haar gedicht voor Amine. 

Amine je bent grappig en je hebt 

Mooi haar en 

Ik speel misschien niet veel met jou maar jij ook niet met mij 

maar dat vind ik niet erg want jij hebt goeiE vrienden en 

daar ben ik blij mee 

Naast mij in de klas, lessenaar naast lessenaar! 

En je speelt véél met je vrienden en dat maakt me blij. 

 

              

              

              

              

              

               

          

 

Ook Nore heeft schrijftalent.  Zij schreef voor Lucia! 

Leuk tof rustig meisje.  

Uur nacht dag wou ik je leren kennen.  

Coole talenten heb jij.  

Ik vind je een kanjer.  

Anders nog een topmeid doe zo verder. 

  

 

 



 

 

Beven en zweven 

klas meester Kurt 

 

 

 Waarvoor ben jij bang? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ik ben bang van 

honden. 

                Ibrahim 

Als ik in een lift 

zit. 

                    Iréne 

Die vieze spinnen, 

bah! 

                    Davina 

Slangen, daar ben 

ik bang voor. 

                   Jelmer 

Als ik alleen ben, 

ben ik bang. 

                Aleandro 

Brrrr, ik ben bang 

als ik hoog sta. 

 Meester Kurt 



 

 

 

 

Wat doe ik als ik bang ben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlug onder een 

deken kruipen! 

                      Danielle 

Zo rap mogelijk 

weglopen! 

                     

Sébastien 

Heel hard gillen! 

 

                       Emiliana 

Mijn mama roepen! 

 

                               Noah 

Dan ga ik mij 

verstoppen. 

                                 Jake 

 



 

 

Wie kan mij helpen als ik bang ben? 

 

 

 

 
  

 

Mijn mama en mijn 

papa! 

 

                    Laurine 

Mijn lieve mama kan 

mij helpen. 

 

                        Mirthe 

Ik probeer mezelf rustig 

te houden. 

                            Soufian 

 Ik voel me dan goed 

bij mijn dieren. 

                          Davina 



Een blik achter de schermen 

klas juf Hannelore 

 

 

   

  

  

 

 

Klinken op een nieuw schooljaar.  

In klasbubbels! 

 

De geboorte van 4 babyguppy’s,  

maar ze overleefden de verlengde 

herstvakantie niet     . 

Via Teams bellen naar de klas. 

Tablets in de Franse les! SUPER COOL !  

Creativiteit ten top in de ME-time! 



Corona, sportklassen, vakantie 

klas juf Joke 

 

 

De trainingen  en matchen in het voetbal zijn afgelast. Dit vind ik heel spijtig! We mogen ook niet 

meer gaan zwemmen. Iedereen draagt mondmaskers en dit vind ik eng. 

De ziekenhuizen liggen vol met mensen die erg ziek zijn door ‘corona’. De symptomen van corona 

zijn: verlies van smaak/reuk, longproblemen, hoesten en weinig adem. 

We mogen geen bezoek ontvangen thuis. Het is een vreemde tijd… 

We moeten afstand houden en veel onze handen ontsmetten. De horeca is gesloten. 

En…nu wachten op een vaccin!! Hopelijk heel snel!!! Quentin 

 

Ik haat corona, want we kunnen niet meer leven zoals vroeger. Alle leuke dingen zijn weggevallen. 

We willen met zijn allen dat het corona-virus verdwijnt. Daarom moeten we ons aan de afspraken 

houden. Mondmakers, handen wassen en afstand houden! 

Hopelijk werkt het vaccin en kunnen we opnieuw alles doen zoals vroeger. Gelukkig kunnen we nog 

naar school!  Wassim 

 

Mmm, ik vind het leuk, maar ook niet leuk. We mogen thuis zitten en we mogen naar school. Het is 

leuk op school, maar er zijn ook veel veranderingen. Er liggen ook veel mensen in de ziekenhuizen. 

Dat vind ik erg!! Zoveel besmettingen en mensen die overlijden! 

We moeten heel veel missen, zoals knuffelen. Het is lastig! Als we samen ons best doen, zal het 

zeker beter worden. Jana 

 

Hallo allemaal, 

Ik ga jullie een beetje meer vertellen over de coronacrisis. We zijn allemaal ongeveer drie maanden 

thuis geweest. Iedereen moest zich aan de coronaregels houden. 

Dat moeten we nu nog altijd doen. In het begin was dit nog leuk: ‘thuis zijn’, maar na een tijdje niet 

meer. Gelukkig mogen we nu naar school. Hopelijk is deze periode snel voorbij!! 

Noémie 

  



 

Corona, het is allemaal begonnen in China. Dat was ver! Eerst dachten we dat het niet tot bij ons 

zou komen. Het kwam bij ons door mensen die gaan skiën zijn in Italië. Wij mochten plots niet 

meer naar school! We kregen werk en taken one-line. We moeten nu nog altijd een mondmasker 

aandoen op de bus. Hopelijk wordt het leven opnieuw normaal!! 

Dilan 

 

Wij waren niet op school toen de leerlingen deze opdracht kregen. Iets schrijven over ‘corona’. Wij 

hopen ook dat er vlug een vaccin komt, zodat we opnieuw kunnen leven, spelen, werken en ons 

amuseren zoals voor ‘corona’. 

Frauke en Laure 

 

De sportklassen waren heel leuk. We hebben veel nieuwe dingen bijgeleerd. 

Juf Caroline was heel lief, maar vooral sportief. Ik vond het super met al mijn vrienden. 

Het was wel een beetje anders door de corona. Laser-shooting vond ik het leukst!! 

Wel, dit was mijn verhaal. De sportklassen waren heel leuk en we kregen op het einde 

nog een geschenk. Helena 

 

Bij het begin van de sportklassen had  ik weinig zin om te sporten. Daarna vond ik het heel leuk. 

Samenwerken met de klas van juf Véronique was plezant. Iedereen had op het einde van de dag 

spierpijn. Het was superleuk!! De juf gaf ons altijd de moed om door te zetten. 

We kregen ook les over verschillende sporten en over ons lichaam. Ik droeg de ganse week een 

legging, dat zat goed. Op het einde van de week was ik moe, maar het was dan vakantie!  Axana 

 

De herfstvakantie 

Ik ben met mijn achternicht gaan wandelen. In het weekend was ik bij papa en we zijn naar mijn 

plusmama geweest. Ik maakte rijsttaart en pudding met speculoos. We hebben ook geschenkjes 

uitgekozen. 

Mijn nicht en ik zijn naar het kerkhof geweest. We hebben veel bloemen gelegd.  

Ik knutselde en schreef veel brieven. Buiten spelen was superleuk! In het weekend toen ik bij papa 

was, heeft mijn mama mijn kamer opgeruimd. Ik keek ook veel naar YouTube. 

Zo, dan was de vakantie voorbij!!! Kyara  

 



Onze brugfiguur 

  

 

 

Brugfiguur Debby vormt de brug tussen de ouders, de school en andere relevante 
partners in de buurt. Zij helpt zoeken naar een oplossing voor problemen in verband 
met opvang, vrije tijd, opvoeding, huisvesting, financiën, … om zo de 
ontplooiingskansen van de kinderen nog te vergroten. 

Heb je tijdens deze corona-periode met zo’n problemen te kampen? 

Contacteer dan zeker Debby!!! 

 

 

 

  

 



Sportkrant 

juf Hannelore en meester Brecht 

 

 

#DE WARMSTE DOOS# 
Omwille van COVID, konden we met Zonneburcht niet meer gaan 

zwemmen op maandag en woensdag. We kwamen op het idee om 

deel te nemen aan een actie van De Warmste week. 

Per klas kregen de leerlingen een lege kartonnen doos. De bedoeling 

was om via verschillende opdrachten de doos gevuld te krijgen. De ene week 

deden we een wandeling met tussenstops, de andere week een fotozoektocht. Tijdens 

deze doe-activiteiten konden de kinderen spullen verdienen (theelichtje, frangipane, confituur, badschuim, 

inpakpapier…) om de doos aan te vullen.  

Nadien moesten ze in de eigen bubbel de doos verder versieren en eventueel verder aanvullen. 

Wie werd geholpen? 

Bewoners van woonzorgcentra in Waregem 

 

Over het initiatief 

Door de coronacrisis ontvangen bewoners van onze Waregemse woonzorgcentra minder bezoek. We willen 
hen daarom een extra warm hart toedragen komende Kerst. 

We bezorgden hen een schoendoos versierd met kindertekeningen, gedichten en teksten. We vullen de 
dozen met enkele lekkernijen en kleine attenties. Dit doen we in samenwerking met verschillende scholen in 
Waregem.  

Ons doel was om 500 bewoners gelukkig te maken met een doos!  

De leerlingen deden hun uiterste best om onderweg spulletjes te zoeken, ze voerden de zoektocht en 

bewegingsopdrachten keurig uit en samen gingen ze kilometers wandelen voor het goede doel!  

Na heel wat knutsel- en puzzelwerk in de klas was het resultaat 

uiteindelijk heel mooi! 

De dozen waren één voor één pareltjes… 

Hopelijk genieten de mensen van de inhoud van 

hun warmste doos en mogen wij een fijn 

antwoord van de bewoners verwachten! 

 

➔ Genieten jullie even mee van de foto’s? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



De warmste doos… 

juf Mia en haar 8 sloebers 

 

 

Toen het zwembad sloot,   

alweer maar eens door corona, zochten we  

een sportief alternatief.  “Wandelen in plaats van zwemmen !” 

Dat leek wel wat !  We deden een wandeltocht met opdrachten en een 

wandelfotozoektocht.  Beslist wel lastig hoor ... met ons korte beentjes. 

Maar we verdienden daar leuke kerstspulletjes mee.  En dan ??  Wat 

deden we er mee ?  We knipten, plakten, prikten, knoopten, wensten, 

verpakten … dit alles tot een toffe kerstslinger ! 

We hopen hiermee de kamer van een oudje, dat zich nu misschien wat  

alleen voelt, te versieren en hem of haar superblij te maken in deze kersttijd ! 

Warme knuffels,  

Yasmine, Kyano, Thiago, Eden, Gianny, Jericho, Thyniaz, Elisa en juf Mia 

 

 



Recept speculooscroissants 

klassen juf Evelien en juffen Els & Hilde Lavens 

 

 

ingrediënten:       

• bladerdeeg       

• speculoospasta    

• speculooskoekjes        

• 1 ei       

      

bereidingswijze: 

• Rol het bladerdeeg uit en verdeel in 16 pizzapunten met een mes of pizzasnijder. 

• Besmeer iedere pizzapunt met speculoospasta en rol op van buiten naar binnen. 

• Hak de speculooskoekjes tot crumble met een mixer. 

• Besmeer de opgerolde koekjes met eigeel en daarna met de speculooscrumble. 

• Ongeveer 10 minuten op 180° in de oven.  Smakelijk! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QR-spiekpietjes-quiz 

klas juf Isabelle en juf Ine D. 

 

 

Op woensdag 2 december kwam de Sint langs in Zonneburcht.  

Na het kennismaken met de Sint op de speelplaats gingen wij naar onze klas.  

We aten eerst een lekker ontbijt! Daarna hebben we voor de eerste keer met de tablet gewerkt!  

We moesten een QR-code scannen om te zien welke opdracht we kregen.  

Alle opdrachten stonden in het teken van de Sint: kaartenhuisjes bouwen, een liedje zingen, woorden maken met  

materiaal uit de klas,… Het was een fijne voormiddag!  

 

 

 

         

  

 



Onze klas 

klas juf Hilde en Tine 

 

 

 Het eerste trimester is voorbij gevlogen.  

We beleefden heel wat fijne momenten, graag laten we jullie een beetje mee genieten. 

 

In september gingen we van start met ons eerste WO-thema: afval sorteren. 

   

 

In oktober werd er heel veel gesport tijdens de sportklassen in Wielsbeke. 

Meer foto’s hiervan vind je terug op de website: www.zonneburcht.be (klasnieuws) 

 

 

 

 

 

http://www.zonneburcht.be/


 

 

In november voerden we actie voor Diewke.  De nieuwe burgemeester van Zonneburcht werd ze niet, maar ze 

verdiende wel heel wat stemmen.  Diewke is onze klasvertegenwoordigster in de leerlingenraad.   

 

 

In december maakten we een bewoner van het woonzorgcentrum heel gelukkig met onze warmste doos.   

We maakten prachtige werkjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En zo nu en dan is er een feestje in de klas.  

Voor de Sint, voor de burgemeester, maar ook voor onze jarigen.   

Dan mogen we een gezelschapsspelletje spelen in de klas.   

 

    

    

  

 



Maandpunt ‘dankbaarheid’ 

klassen juf Ida, juf Nathalie en juf Sofie 

 

 

    We stellen jullie graag het maandpuntje rond ‘dankbaarheid’ voor.  Het is december, ‘pakjesmaand’.  We krijgen 
heel wat cadeautjes en zeggen daar ‘dankjewel’ voor.  Maar… niet alleen ‘dankjewel’ voor de pakjes maar ook voor 
zoveel meer! 

    Dankjewel Sint en Piet voor de vele pakjes! We zijn superblij dat jullie, ondanks ‘corona’, toch in Zonneburcht 
geraakt zijn! 

    Dankjewel logo’s en spreekjuffen voor jullie hulp bij spreken, taal, spelling, lezen, stemgebruik en Sprint.  

    Dankjewel directeur Krist voor je dagelijkse inzet voor de hele Zonneburchtfamilie! 

♥ Beste kine-juffen, bij jullie kunnen we steeds terecht om mooi te leren schrijven, goed te bewegen of vlot te 
typen. Bedankt om ons te helpen! 

♥ Juf Marleen en juf Greet, hebben we het moeilijk met rekenen of taal, dan staan jullie steeds voor ons klaar.     
Een grote ‘dank u wel’ voor de blio-juffen! 

♥ Juf Marjolein en Ann-Sophie, hebben we verdriet, een probleem of gewoon wat rust nodig … dan kunnen we bij 
jullie terecht. Met een luisterend oor en goede raad helpen jullie ons ‘op goede weg’! Super bedankt! 

♥ Ortho Juf Leen, bedankt om er te zijn als we het moeilijk hebben. Op de speelplaats, in de klas of tijdens ‘rots en 
water’.  Dikke merci, juf Leen! 

♥ In weer en wind, bij een lach of een traan … Altijd willen jullie bij ons op de speelplaats staan.  Bedankt aan het 
speelplaatsteam! 

♥ Virginie en Mimoun, jullie laten onze school mooi blinken.  Daar moeten we straks zeker eens op klinken. Ook ’s 
middags in de keuken of in de grote zaal, zorgt Virginie voor een lekker middagmaal.  Dank u wel! 

♥ Dankjewel secretaresse Greetje voor jouw administratieve hulp en je lieve glimlach aan het onthaal! 

♥ Dankjewel juffen en meesters: klastitularissen, leerkrachten LO/MO/BO/TO/BLOA/ICT,… Jullie maken van 
Zonneburcht een geweldige leer- en leefschool! 

♥ Dankjewel leerlingen van Zonneburcht, voor jullie dagelijkse inzet.  Jullie zijn TOPpertjes! 

♥ Dankjewel lieve ouders voor jullie betrokkenheid, zo kunnen we samen zorgen voor ‘onze’ kinderen! 

♥Dankjewel buschauffeurs en begeleid(st)ers om onze kinderen steeds veilig van en naar school te brengen! 

 



Keukenhelper van de maand 

het keukenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2020 

Emma Vergote 

Jenne De Boevere 

 
oktober 2020 

Noémie Allegaert 

Phebe De Ruyck 

 

november 2020 

Collin Vermoere 

Dilan Van Leeuwen 
 



Kerst- en nieuwjaarswensen 

klas juf Hannelore 

 

 

Gelukkig  

nieuwjaar!   

 (van Maxim)     
 

 

 

 

  Gelukkig Nieuwjaar! (Nyo)  Prettige kerstdagen !!! 
           van Siebe 

 

 

 

Hallo 

Ik hoop dat jullie dromen uitkomen en ik heb er zelf ook één :    

  Ik wil dat corona weg is 

       Ik weet dat als jullie dat ook willen…. 

              Als corona weg is, dan geven we elkaar een dikke knuffel 

   Dag 

  van Diëgo 
 

Kerstbrief 2020    

Fijne feestdagen en 

een fijn nieuwjaar! 

(van Marinko)  

 


