
 

 

verantwoordelijke uitgever 
 

ZONNEBURCHT 
Vynckier Krist 

Sint-Jozefsstraat 3 
8790 Waregem 

driemaandelijks tijdschrift 
jaargang 36 — nummer 3 
juni 2021 

IN ONZE BURCHT 

Erkenning P 004282 
Afgiftekantoor 8790 WAREGEM 1 



Woordje voor de leerlingen 

directeur Krist 

 

 

BELANGRIJKE MELDING VOORAF:  

Mama’s en papa’s, juffen en meesters, mag ik jullie vragen om dit woordje voor de leerlingen zeker zelf ook te lezen? 

Jullie merken 9 zinnen verder wel waarom. 

 

Dag lieve en andere Zonneburchtengeltjes, -bengeltjes en -tengeltjes.  

Dit woordje naar jullie toe bestaat uit 2 delen. 

 

Het eerste deel is een raadseltje. Jullie moeten één woord raden.  

 

 

Een woord waar ik zelf niet meer over wil spreken. 

Een woord dat jullie de voorbije dagen, weken, maanden, zelfs meer dan een jaar dagelijks hebben moeten horen. 

Een kort klein woord dat heel veel zegt over heel veel miserie die we de voorbije 16 maanden met ons allen 

meemaakten. 

Een woord dat jullie waarschijnlijk nog allemaal zullen kennen als jullie 60, 70, 80, 90 jaar 

of misschien nog ouder zullen zijn.  

 

 

 

Ik denk dat jullie ondertussen allemaal weten welk woord het is. Wie het nu toch nog niet weet…  die moet de 

directeur nu meteen gaan trakteren!                                           

(Mama’s en papa’s of juffen en meesters… aan jullie om dit te checken hoor!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Milan (A.), Myemmy Blue, Naomi, Vemba, Ismael, Milan (V.) en de 229 andere Zonneburcht-kids, 

Tijd voor het 2de deel van dit tekstje. Nu moeten jullie niet raden. Het gaat over de grote vakantie. 

 

Straks start die 2 maanden vakantie…  

Geen school meer… geen taalles, rekenles, W.O.-les, Frans en andere lessen meer… 

Niet meer leren dus, maar… hopelijk ook niet alles wat jullie dit schooljaar leerden terug vergeten. 

1 ding mogen jullie van mij wel vergeten en dat is dat ene, lelijke woord van het raadsel hierboven. Hopelijk mogen 

en moeten wij hier niet meer aan denken de komende 9 weken. 

Ik hoop voor jullie dat het 62 dagen worden met lang uitslapen, heel veel zon, heel veel spelen en ravotten, lekkere 

limonade en ijsjes, een reis of wat leuke uitstapjes, lang opblijven, heel veel lachen … 

 

 

Amuseer jullie maar!!! 

 

                                                                                                                                  directeur Krist 

 



Woordje aan de ouders, vrienden, sympathisanten 

directeur Krist 

 

 

Beste ouders, vrienden, Zonneburcht-sympathisanten, oud-leerkrachten, juffen en meesters. 

 

Voor één keer ga ik op het einde van het schooljaar niet achterom kijken. Ik ben er zeker van dat jullie kunnen raden 

waarom. Hoewel wij het afgelopen jaar, gezien de bijzondere omstandigheden, het met ons allen heel goed deden,   

(ik ben jullie hier nog steeds heel dankbaar voor!) hou ik er op het einde van het schooljaar 2020 -2021 aan om 

vooruit te kijken. 

Eerst en vooral naar de vakantie die voor ons allen komt. 

 

Ik wens, nog veel meer dan dat ik de voorbije 18 jaar in de juni-schoolkranten schreef, dat iedereen volop geniet van 

de vakantie. Iedereen die weer eens een jaar hard werkte, verdient sowieso een mooie, zonnige, leuke, 

ontspannende, maar vooral een zorgeloze vakantie. Na wat we afgelopen jaar meemaakten, verdienen jullie dit dus 

meer dan ooit. Ik hoop dus echt dat jullie na het toch wel 

zware afgelopen jaar nog wat energie en creativiteit over 

hebben om er voor jullie zelf een extra toffe congé van te 

maken. Jullie droegen het voorbije jaar al heel veel en heel 

goed zorg voor anderen. Denk nu ook maar eens aan jullie 

zelf! Soigneer jullie zelf maar eens heel, heel goed tijdens de 

komende vakantieweken.  

 

 

 



 

 

Volop genieten dus om er nadien weer met volle goesting, heel veel energie, creativiteit, collegialiteit, gedrevenheid, 

doorzettingsvermogen in te vliegen.  

In Zonneburcht is het eigenlijk de bedoeling om volgend schooljaar geen spectaculaire vernieuwingen door te voeren. 

Het plan voor volgend schooljaar is om onze volledige bestaande schoolwerking eens voor onszelf door te nemen en 

“op te frissen”. Dit zal echt over “van alles en nog wat” gaan: van visie tot praktische afspraken, van doelstellingen 

formuleren tot rapporten schrijven, van knutselen tot wiskunde, van aanmelding tot schoolverlaten… 

Dit klinkt, naar Zonneburcht-normen, misschien wat sober, maar … dit wordt het zeker niet. We gaan dit doen op de 

gedreven en professionele manier die al meer dan 40 jaar heerst in de Sint-Jozefstraat 3. 

Dit betekent ook niet dat er helemaal niks zal veranderen in Zonneburcht komend jaar… in tegendeel.  

Eerst en vooral wat de leerlingen betreft, toch wel het allerbelangrijkste voor ons. Zoals elk jaar eind juni vertrekt ook 

straks weer een heel grote groep leerlingen naar het secundair onderwijs. Gelukkig kunnen we ook weer met veel 

nieuwe kinderen aan de slag. Voor het 2de opeenvolgende jaar zullen weer heel veel nieuwe leerlingen in 

Zonneburcht starten (en zal de school dus weer volzet zijn!). 

Veel nieuwe leerlingen betekent ook veel nieuwe ouders 

waarmee we weer een zo goed mogelijke samenwerking 

zullen trachten na te streven. 

 

 

 

 

Ook wat leerkrachten betreft, zal er iets wijzigen. Schooljaar 2021 – 2022 zal de 

start worden van de opeenvolgende uitstroom van een aantal 60-plussers die de 

school zullen verlaten om op welverdiend pensioen te gaan. Midden de jaren 80 

en begin de jaren 90 (van vorige eeuw😉) kende Zonneburcht een enorme groei 

en startten jaarlijks meerdere nieuwe leerkrachten. Dit zijn ondertussen 50-, 55- 

en zelfs 60-plussers geworden die de komende jaren, en dit dus vanaf komend 

schooljaar, stilaan Zonneburcht zullen verlaten.  

 

 

Een andere wijziging die er ook zit aan te komen is de Digisprong. De overheid gaf ons eind   

mei een aanzienlijke som geld om ons ICT-onderwijs nog te verbeteren. Dit schooljaar   

werkten wij al met ons team een gans jaar rond ICT. Nu kregen we dus extra middelen om   

onze nieuwe visie, doelen en  leerlijn zo goed mogelijk te realiseren bij al onze leerlingen.     

Aan ons dus om de komende maanden heel goed na te denken over de zo goed mogelijke 

besteding van deze centen. 

 

 

Tot slot van dit toch al weer lange voorwoord wil ik het nog eens kort hebben over 2 serieuze infrastructurele 

aanpassingen.  

 



 

 

Midden juli, pas dan zijn alle leraren definitief op vakantie vertrokken, komt een firma nieuwe digitale borden 

installeren. Tot nu toe hadden 13 klassen een digitaal bord. Midden juli 

worden die 13 borden door gloednieuwe, modernere en betere vervangen 

èn… krijgen ook de 9 andere klassen zo’n bord. Volgend schooljaar 

beschikken alle klassen, leerkrachten, leerlingen dus over een digitaal 

bord!!!  

 

 

Hierbij kan ik ook melden dat wij zelf voor de elektriciteit voor deze borden zullen zorgen. Onze Zonneburcht wordt 

namelijk een “Zonne-panelen-burcht”. Er zullen een 70-tal panelen geïnstalleerd worden. Op die manier hopen we 

onze energiefactuur betaalbaar te houden maar zullen wij vooral een 

steentje, neen… een serieuze steen bijdragen aan de zorg voor het milieu 

en het klimaat… letterlijk van levensbelang voor de leerlingen. Onze 

missie is om met ons onderwijs onze leerlingen voor te bereiden op een 

mooie toekomst. Door het plaatsen van zonnepanelen zorgen wij nu ook 

voor een gezondere toekomst voor hen.  

We hebben weer veel om naar uit te kijken, maar…  nu eerst vakantie. 

 

Beste ouders, vrienden, Zonneburcht-sympathisanten, oud-leerkrachten, juffen en meesters. 

Geniet van de vakantie!!! 

 

Niks moet 

NIKSEN MAG 

 

 

directeur Krist 



Familienieuws 

Zonneburcht 

 

 

PATRICK BAERT, overleden op 3 april 2021, als traiteur 

gewaardeerd medewerker aan vele schoolfeesten in 

Zonneburcht; 

LUCIEN MAES, overleden op 7 april 2021, opa van Enora 

(klas Sabrine); 

SIMONNA DE WIT, overleden op 16 april 2021, meme 

van Ewout (klas Nathalie); 

GILBERT VANDEWALLE, overleden op 18 april 2021, 

echtgenoot van juf Jeanne (op pensioen) en papa van 

oud-juf Pascale; 

PAUL DELALIEUX, overleden op 28 april 2021, opa van Lowie (klas Sofie). 

 

 

 

 

EDEN ELLIS PYNOO, een kleinzoontje voor juf Carine, geboren op 3 april 

2021; 

ROMÉE DE MOOR, een kleindochtertje juf-op-pensioen Rita De Loore, 

geboren op 24 april 2021; 

LUCILE DE CLERCK, een kleindochtertje voor juf Véronique, geboren op 26 

april 2021; 

NORA DECOCK, een kleindochtertje voor juf Mia, geboren op 26 april 2021; 

ALINE NAESSENS, een dochtertje voor juf Kathy, geboren op 7 mei 2021; 

EDWARD BRUYNEEL, een kleinzoontje van juf Greet C., metekindje van juf Liza en nichtje van juf Marie 

geboren op 3 juni 2021. 

 



Het leven zoals het is in de… 

klas van juf Evelien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gezonde monsters 

klas juf Isabelle en juf Ine D. 

 

 

Lezen doen we elke dag.  Ook in de klas besteden we heel veel aandacht aan lezen.  We 

oefenen het technisch lezen (= kunnen ontcijferen van wat er geschreven staat), maar ook 

begrijpend lezen (ik begrijp wat ik lees) is heel belangrijk !   

Zo kregen de kinderen eens een speciale opdracht.  Ze moesten een recept lezen.  Daarna 

mochten ze het per 2 maken door het stappenplan correct te volgen, MAAR de foto van het 

gerecht ontbrak….  Ze moesten dus juist lezen en ook juist begrijpen (interpreteren) wat er 

stond… 

De gerechtjes werden nadien ook vergeleken met de foto.  Bleek wel dat dit toch niet zo 

eenvoudig was…  Een hele fijne opdracht en vooral lekker achteraf 😉.    

 

 

 

 

 

Vakantie-tip : 

Maak ook eens een gerechtje samen met je kind.  Neem 

een (kinder-) kookboek en volg samen het stappenplan.  

Wil je het spannend maken, bedek dan de bijhorende foto 

met een blanco blad papier. 

Heb je zelf geen kinderkookboek ? Geen nood.  Zo kunnen 

b.v. in de bibliotheek van Waregem alle kinderen gratis lid 

worden, ook al woon je niet in Waregem.  Je kan er gratis 

een kinderkookboek ontlenen.  Je betaalt enkel als je het 

boek niet tijdig terugbrengt (= na 4 weken). 

Veel plezier   en …   smakelijk !! 

 



De klimaatbende 

klas juffen Hilde R. / Tine 

 

 

De klimaatbende in actie ! 

 

Op een warme dinsdag in juni voerden we actie in de Sint-Jozefsstraat.  

We controleerden of de motors van de bussen uit stonden.  

WANT … 

Waarom zet je best jouw motor uit als je stilstaat ? 

1) Het is veiliger. 

2) Het is gezonder. 

3) Het is beter voor het klimaat.  

4) Je verspilt geen benzine.  

5) De motor van de bus/auto gaat langer mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een klimaatnamiddag:  

 

Dinsdagnamiddag 25 mei werden we getrakteerd op een klimaatnamiddag.  

Alle klimaatklassen van Waregem deden hieraan mee.  

We deden opdrachten en spelletjes op verschillende plaatsen in Waregem.  

Het wiel versieren vonden wij de leukste opdracht, zeggen Ramona en Diewke.  

Op het einde van de namiddag was er nog een toneeltje en kregen we nog lekkere aardbeien.  

 

 

 

      

Voor meer foto’s zie: www.zonneburcht.be / klimaatbende  

http://www.zonneburcht.be/


Wat is mijn huisdier? 

klas juf Katrien 

 

 

In de lessen wereldoriëntatie mocht iedereen van de klas zijn huisdier komen voorstellen.  

Zo leerden we heel wat bij over deze dieren.   

Weten jullie van wie welk dier is?  Zoeken maar.  Verbind het juiste dier met de juiste naam.  

Je kan de oplossingen terugvinden op de website van de school (www.zonneburcht.be) bij 

“klasnieuws”. 

 

 

Rune   Egbert   Eli   Milan D  

 

Milan G   Lowie   Emiel   Wouth 

 

 



Doe – het - zelf 

klas juf Bieke 

 

 

 

 

           Wie?                                  Tore 

  

  

  

 

            Delva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 laptop                           Wanneer? 

  Wat?  smartphone 

 fototoestel                                  in zijn vrije tijd  

          maakte Tore  

          zelf deze  

          spullen uit hout.  

 

     

      



I can change the world with my 2 hands… 

klas juf Greet 

 

 

 



Verkeersborden aan de school 

klas meester Kurt 

 

 

We gingen op zoek naar verkeersborden in de omgeving van de school. We moesten van de verkeersborden een foto 

nemen met de tablet. Daarna leerden we wat deze verkeersborden betekenden. 

Maar mama, papa, … weten jullie nog wat ze betekenen? 
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Verboden deze straat in te rijden. 

 
Ik moet verplicht in deze richting rijden. 

 
Verboden te parkeren. 

 
Let op! Hier kunnen kinderen oversteken. 

 
Verboden te parkeren langs deze kant van de weg. 

 
Hier is een oversteekplaats voor voetgangers. 

 
Let op, er komt een zijstraat rechts, maar ik heb voorrang! 

 



Een verteltas in de klas! 

klas juf Els C. 

 

 

Tijdens de taallessen werken we met onze Taalkanjers.  

Er was een thema dat heette: “boekentas” 

Het thema ging niet over een gewone boekentas, maar over een verteltas… 

Een verteltas is eigenlijk een tas vol leuke dingen die passen bij een prentenboek. 

De leerlingen gingen op bezoek bij de vrienden uit de klas van juffen Els en Hilde Lavens. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen lazen het prentenboek helemaal voor.  

Ze bekeken samen alle mooie prenten uit het boek. 

Dan praatten ze samen nog even over wat er precies gebeurd is… 

De jongste kinderen mochten hun mening geven over het verhaal. 

Was het mooi? Was het spannend? Was het een leuk verhaal? 



 

 

    

   

 

 

 

 

 

         

     
 

En als afsluiter speelden ze een zelf gemaakt spelletje: memory, Zwarte Piet, 

of Wie is het? … 

Het was een leuke ervaring voor jong en oud!  

 



Kunstbende 

juf Sabrine 

 

 

  ANDY WARHOL 

  Onze inspiratiebron voor dit kunstwerk. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 



 

 

 

   

   

 

 



 

 

 

   

 

We maakten een collage met onze eigen foto.  

Dan drukten we met verf verschillende 

kleurenvlakken op ons portret.  We werkten de 

contouren af met stift. 

Voilà… deze prachtige kunstwerken als resultaat! 

Groetjes van de kunstbende 

Nyo 

Axelle 

Lune 

Gilles 

Ayline 

Michiel 

Luna 

(Jasin) 

juf Sabrine 

 

 



Keukenhelpers van de maand 

het keukenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2021 

Axana Putman 

 

mei 2021 

Thibaut Deconinck 

 

KEUKENHELPERS VAN HET JAAR 2021 
Emma Vergote 

Jenne Deboevere 
 



Typ hier de titel van jouw artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportdag 

Zonneburcht L.O.-team 

 

 

Onze sportdag ging dit schooljaar door op 3 

verschillende locaties.  

De jongsten gingen met de bus naar de 

Brielmeersen. Hier werden ze als echte 

piratenhelden ontvangen. De foto’s tonen zeer goed 

hoe ze zich hebben geamuseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op onze school hadden we samen met een organisatie heel wat sportactiviteiten voorzien. Volgende activiteiten 

waren voorzien: curling, bumball, kooivoetbal, rugby, archery attack en natuurlijk het reusachtig springkasteel. 

Gelukkig hadden we vanaf 9 uur geen regen meer. Hierdoor konden de kinderen ten volle genieten van alle voorziene 

activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze oudste groep ging naar een nieuwe locatie te Waregem, genaamd ‘De Geestige Put’. De kinderen konden zich 

hier echt uitleven en volop ravotten (denk bijvoorbeeld aan klimmen, vuur maken, waterspelen, 

teambuildingsactiviteiten …). De deathride maakte de dag compleet.  

 

 



Op sportdag naar de PIRATENBAAI 

klas juf Evelien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een boeiende en leerrijke sportdag in piratenthema 
De piraten werden uitgedaagd om samen te werken, hun coördinatie te verbeteren, 

ritme aan te leren en hun doorzettings-vermogen te bevorderen. 
Durf en behendigheid kwamen eveneens aan bod… 

 

Een TOP-SPORTDAG! 



Sportdag 

klas juf Hannelore 

 

 

Curling was zeer moeilijk. 
Voetbal was zeer leuk, want ik ben tegen de sportleraar gewonnen in pannakooi.  
Ik had een gezonde lunch mee. Het was zeer lekker.  
Op het springkasteel was het zeer leuk.  
Poull-bal is een leuke sport.   
De sportdag was veel te leuk!  
Siebe  

 

Marinko, Siebe en ik hebben gewonnen. Daarna was het speeltijd.  

Ik heb koekje en een banaan gegeten en dan was het 

springkasteel. Nyo, Maxim en ik hebben Mario run gespeeld. Een 

spelletjes dat ik uitgevonden heb. Dan heb ik nog met Marinko, Siebe en 

Jayden gespeeld. Dit was mijn verslag daag 😊😊😊  Diëgo  

 

 

's Ochtends tijdens Poull-Ball was er regen 
en ook veel wind, maar het was wel heel 

leuk.   

Op het VTI-plein was er wind en vloog de bal 

heel ver.  

Ik had voetbalschoenen aan om op de 
voetbal te schoppen op het Zonneplein. 

 

Maar toen kwam in de namiddag de zon en kreeg ik veel dorst en dronk ik. Soms was het saai, maar 

het was wel leuk op het VTI-plein. Dan hadden we nog een bakwagenrace gedaan en ik won samen 
met Siebe en Nyo. Ik moest springen om de bal te vangen toen het regende. Marinko ☺ 

 

 

Toen we op school waren, was het aan het regenen. Er 
was veel wind toen we een spel met kubus aan 
het spelen waren. Toen gingen we naar binnen om 
met schijven te glijden. Na de speeltijd was het 
springkasteel. Dat was leuk. Einde, want ik weet niks 
meer. Jayden 
 

 

 

Het was een leuke dag en een lekker slaatje. Het springkasteel was super 

leuk. Er was een snelle bal en het was in de namiddag goed weer. Maxim 

 
 

 

  

 

   Het springkasteel was leuk.  
   De sportdag wil ik nog eens opnieuw doen!  
   Nyo 



Actie op de sportdag! 

klas juf Sabrine 

 

 

  

Mikolaj zegt: ‘Ik vond het krokodil-springkasteel leuk!’ 

Luna zegt: ‘We hebben veel gelachen op de skilatten!’  

 

  

Ersin zegt: ‘Met de pijl en boog moest je goed mikken.’ 

Ali zegt: ‘Bij het voetballen deed ik hard mijn best.’ 

 

 

Enora zegt: ‘Spijtig dat ik er niet bij kon zijn… ik was ziek.’   

 

 

 

 

 



  

Iliano zegt: ‘Ik vond het spel met de kleef-bal gewoon de max!’ 

Samar zegt: ‘Je kon de bal pakken met je buik.’ 

 

  

Joppe zegt: ‘Het voetbalspel vond ik het allerleukste!’ 

Yari zegt: ‘Ik vond schieten als Robin Hood heel tof!’ 

 

  

Elise zegt: ‘Op het springkasteel heb ik veel plezier gehad!’ 

Xavi zegt: ‘Ik vond het fijn om met de hele klas samen te eten.’ 



Sportdag 

klas juf Nathalie 

 

 

                                   

 

                        

 

                    

Wij hebben er veel 

zin in ! 

Links, rechts, links, 

rechts, …  

 

Komaan 

Siebren, 

we zijn er 

bijna ! 

 

Klaar …, start ! 



 

        

 

     

 

            

Lekker 

chillen in de 

kruiwagen . 
Oeps ! 

Ik kom eraan 

Lukas ! 

Ja !! De bal 

is er bijna ! 

Rarara … wie 

zijn wij ?  



Sportdag 

klas juf Ine 

 

 

Wij maakten een TOP 3 van de activiteiten, die wij deden op sportdag: 

Naam Op nummer 1… Op nummer 2… Op nummer 3… 

Bianka Mini Panna Arena New Games Springkasteel 

Darina Roll Rollers Tag Rugby Loopski’s 

Cenni Roll Rollers Poull Ball Curling 

Ishak Springkasteel Voet Tribal Mini Panna Arena 

Klara Springkasteel Tag Rugby Roll Rollers 

Lama Springkasteel Roll Rollers Curling 

Stela Springkasteel Tag Rugby Curling 

Sudais Springkasteel Football Fun Curling 

Yassin Football Fun Mini Panna Arena Springkasteel 

Nikolett Mini Panna Arena Springkasteel Curling 

 

Wij vonden alle activiteiten super tof en hebben er enorm van genoten! 

Het springkasteel kreeg onze meeste stemmen als tofste activiteit! ☺ 

   

   

 



Sportdag ‘De Geestige Put’ 

klassen juf Ida en juf Sofie 

 

 

Op dinsdag 4 mei trokken we te voet richting ‘De Geestige Put’ voor onze jaarlijkse sportdag. 

De weergoden waren ons niet gunstig gezind maar een beetje regen hield ons niet tegen! 

We genoten van een sportieve dag en namen deel aan 5 activiteiten: 

- teambuilding 

- hoogteparcours 

- zipline (= ‘deathride) 

- speleobox 

- expeditie Robinson 

Onze LO-leerkrachten verdienen zeker ‘een pluim’ voor de organisatie van deze ‘geestige’ dag maar ook ‘een pluim’ 

voor onze kinderen want ze lieten zich van hun ‘sportiefste’ kant zien en vormden een hecht team… TOP!  

                 

 

 

Sportieve groeten 

Elijah, Gilles, Jef, Jenne, Noah, Rollin, Thibaut, Xander en juf Ida 

Alexia, Brynt, Collin, Ilja, Lowie, Massimo, Milo en juf Sofie 



Sportdag 

klas juf Joke 

 

 

We wandelden naar ‘De Geestige Put’. Daar deden we allerlei spelletjes. Er was ook vuur 

maken bij. Het was me bijna gelukt vuur te maken met een vuursteen. Ik heb het ook 

aangedurfd om het hoogteparcours te doen, niettegenstaande ik een beetje hoogtevrees 

heb. Tijdens ‘Mangrove’ (hindernispiste boven water) zijn we bijna allemaal in het water 

gevallen. Het was supertof. Die nacht heb ik super geslapen, ik was doodmoe!! 

Jana 

 

Tijdens de sportdag was er veel wind en een beetje regen. We deden veel leuke activiteiten. 

Het leukste vond ik de speleobox, samen met Noémie. Met een beetje schrik deed ik toch 

het hoogteparcours. Tijdens ‘Mangrove’ werden we allemaal nat! Het waren leuke 

ervaringen. 

Laure 

 

We mochten een ‘deathride’ vanop 7 meter hoogte maken. Dit was super! De speleobox 

vond ik ook plezant. Ik deed deze wel zeven keer. Het was er wel heel erg warm. Leuk, maar 

heel vermoeiend! 

Quentin 

 

Het hoogteparcours heb ik niet gedaan, een beetje hoogtevrees! Het spel met water, zo 

vlug mogelijk een regenton vullen, met de volledige klas, vond ik tof. De speleobox, was 

leuk. Jammer dat ik zo groot ben, dit is dan moeilijker. De ‘mangrove’ (de hindernissenpiste 

boven het water) deed ik niet. Je kon helemaal nat worden. Ik loop niet graag met natte 

kleren. Het was een lastige dag! 

Noémie 

 

Het was heel leuk! Zeker  de ‘deathride’. Glijden van een hoge hoogte! Het 

allerleukste was de hindernissenpiste boven het water. Jammer, dat we de 

andere spelletjes boven water niet konden doen, wegens het slechte weer. 

Genoten van de dag! 

Kyara 



 

 

We gingen naar ‘De Geestige Put’ voor onze sportdag. We zijn eerst gaan klimmen. Daarna 

hebben we de ‘deathride’ gedaan. Dit was wel een beetje eng. Ik vond de speleobox heel 

leuk. Tussendoor aten we onze lunch. De hindernissenpiste boven het water was het 

leukste. De hele klas vond dat. We moesten de hele tijd lachen toen iemand in het water 

terechtkwam. We hadden heel slecht weer op de sportdag, maar dat kon de pret niet 

bederven. Moe, maar vol leuke ervaringen, stapten we terug naar school! 

Dilan 

 

Het hoogteparcours durfde ik niet doen. De ‘zipline’ over het water was leuk en vooral het 

waterparcours. Het was een leuke sportdag, met toch een beetje gevaarlijke dingen. 

Frauke 

 

Onze sportdag vond ik super!! We mochten klimmen en dalen. De hindernissenpiste boven 

het water was het allerleukste!! Ik ben verschillende keren in het water gevallen, maar ik 

zette door. Tot wel tien keer!! De belevenis van mijn leven. 

Wassim 

 

Op het hoogteparcours durfde ik niet. De’ zipline’ deed ik wel, dit vanop 7 meter hoogte. De 

‘speleobox’ was een kar met verdiepingen. Je moest je daarin draaien en naar boven gaan. 

Het zat vol spinnenwebben en ook een dode wesp. Daarna kregen we een zwemvest en was 

het de beurt aan de hindernissenpiste boven het water. Ik viel in het water, maar probeerde 

het opnieuw. We waren kletsnat en konden nadien ons omkleden en droge kledij aandoen. 

Het was koud, maar een superleuke sportdag! 

Axana 



En toen… was het bijna vakantie! 

klas juf Els C. 

 

 

En toen stond de vakantie voor de deur … 

Dit is onze klas… een toffe bende met 14 leerlingen… 

10 dames en 4 heren… 

          

 

9 schoolverlaters en 5 blijvers … 

        

Een jaar waarin we veel konden leren, lachen, schrijven, vertellen ,genieten… 

 

Een jaar waarin we… 

op sportklas konden gaan; 

een film konden gaan bekijken in de schakel; 

Frans leerden op school; 

niet veel mochten knuffelen met onze vriendinnen; 

een mondmasker moesten dragen in de klas; 

leerden rekenen met kommagetallen; 

af en toe eens op onze GSM mochten in de klas; 

tablets op school kregen om te werken. 



 

 

Een jaar waarin we… 

een powerpoint leerden maken; 

een email leerden sturen via ko-dewegwijzer; 

een extra week herfstvakantie hadden; 

voor de eerste keer ook een paaspauze hadden; 

van veel toffe vriendschappen hebben genoten; 

nog zoveel meer hebben beleefd, maar niet meer weten. 

 

FIJNE VAKANTIE VOOR IEDEREEN EN TOT …. 

 

 

           

 

              

 

           

 



Mijmeringen bij het einde van het schooljaar! 

klas juf Ann 

 

 

Het schooljaar loopt op zijn laatste benen…  Tijd om even stil te staan bij wat 

voorbij is.  We kropen in onze pen en dat zijn de resultaten!  Veel leesplezier! 

 

…  Ik had ook een bende dit schooljaar.  Het is de strijkparelbende.  Dat is een nieuwe bende.  Ik moest parels op 

een bord leggen.  Het was leuk! 

We hebben dit jaar twee keer speelplaatsorde gedaan.  Ik heb het maar één keer moeten doen, want ik was één 

dag ziek! 

Amine 

 

Het was een tof schooljaar voor mij! 

Marie-Laure, Lucia, Noa, Senne, Aaron, Micai en Amine en ik zitten allemaal samen in dezelfde 

klas. Het is fijn dat er nieuwe vrienden en vriendinnen bijkomen! 

Ik wil al de juffen en meesters bedanken om ons te helpen ons goed in ons vel te voelen. 

Het is mijn tweede jaar hier in de Zonneburcht.  En ik ben nu veel beter geworden in taal en 

spelling! 

En wist je dat meester Chris en mijn opa nog samen zaten in de klas? 

Lune 

 

Het schooljaar was leuk!  De sportweek en de sportdag vond ik tof! 

Toen meester Lennert kwam, was het leuk!  Ik ga iedere dag naar juf Els C.  Ik leer iedere dinsdag Frans.  Ik vind de techniekbende 

leuk! 

Aaron 

 

Het schooljaar is voorbij gevlogen. Ik werk in de keuken met Lune en Nore.  We mogen altijd maximum 2 

snoepjes hebben als we gedaan hebben met werken. 

Noa 

 

We spelen vaak samen met de hele klas. Ik zit echt in een superklas! TOF!  Het afgelopen jaar was 

toch zo zo tof!! De wolbende was superleuk, wel jammer dat ik zo’n lange naam heb om te naaien! 

Marie-Laure    Marie-Laure 

 

 



Het schooljaar is bijna voorbij.  We hebben leuke dingen gedaan!  In oktober hadden we sportklas 

in Wielsbeke.  Ik vond dat superleuk!  We lachten veel en ik was bijna altijd de winnaar! 

In december was er ook een leuke dag: we mochten kijken naar de Masked-singer!!  

Voor de bende heb ik wolbende.  Dat is superfijn, met Senne, Noa en Marie-Laure.  We zijn een 

handdoekje met onze naam erop aan het naaien! 

Lucia 

 

Ik vond onze klasgroep superleuk!  Het is leuk dat Nore in mijn klas zit! 

Juf heeft me supergoed geholpen met rekenen.  Als ik vroeger rekende en het ging niet goed, 

moest ik altijd wenen.  Dat is dit jaar heel veel veranderd! 

De zwemlessen zijn altijd tof!  Ook de sportdag was erg tof! 

Ik vond de vrijdag altijd leuk, omdat juf dan een spannend boek vertelt. 

Ik ga graag naar de computerles omdat je iets mag maken voor moederdag en voor vaderdag! 

Nelia 

 

Ik ben superblij dat ik in deze klas zit!  Ik heb een lieve en vooral grappige juf. Ik heb veel bijgeleerd: 

taal, rekenen en wo en computer!  Ik heb 2 jaar bij meester Wim gezeten voor rekenen en nu bij juf Ann 

en dat is zo leuk!  Ik vond de sportdag ook heel erg tof!    Amy 

 

Ik zit al 2 jaar bij juf Ann.  Deze klas was helemaal nieuw voor mij, want al mijn vrienden 

van het vorig jaar waren weg.  De eerste schooldag was het wel een beetje raar. 

Ik heb voor het eerst speelhuisje gehad. 

Oké, juf Ann is een sloeber, ze is leuk en tof en grappig! Ik wil er gerust 4 jaar bij zitten! 

Ik vond het jammer dat ik de maandag niet bij de sportklas was.   De sportdag was erg 

leuk, jammer van het weer! 

Axelle 

 

Ik vond het vertellen op maandag leuk!  De wo-lessen en de Kahoots vond ik het leukst!  Ook de 

Masked-singer was supertof! 

Ik ging graag turnen bij meester Brecht.  Ik vond ook de voetbalbende erg leuk bij meester Wim. 

Ik werkte graag in de Kerst, en Paas- en Moederdagboekjes. 

Micai 

 

Ik ga ieder jaar mee met Lucia in taal en rekenen. Ik ben ook blij dat ik leuke vrienden heb.  
Ik heb ook in de keuken geholpen, maar ik was er en ik was er niet, dus moest ik stoppen.      
Ik ben bij juf Ann veel flinker geworden.  Vorig schooljaar moest ik vaak naar de directeur en 
nu niet! 

Senne  



Een schooljaartje Zonneburcht 

klas juf Ann 

 

 

In onze klas waren 4 nieuwe kinderen!  Hieronder vertellen    Nore,       Matisse,  

Kyan    en    Jasin    hun ervaringen… 

 

Ik ben Nore en ik ben nieuw.  Ik heb van alles gedaan en geleerd dit jaar! 

Bij juf Leen ben ik aan het leren om mij goed te voelen bij anderen.  Ik heb ondertussen veel 

vrienden leren maken.  Het was wel redelijk moeilijk maar dat is allemaal voorbij! 

Bij meester Wim moet ik gaan rekenen.  Het is een toffe meester.  Juf Ann is mijn taaljuf, het is ook 

een toffe. 

Ik ben ook keukenhelper, dat is bij Virginie.  We mogen ook met de wasmachine werken en nog 

veel meer;  leuk hoor! 

Juf Neeltje helpt mij met mijn tanden om goed te spreken. 

Er zijn ook bendes, ik dans bij een supertoffe groep. 

In onze klas zijn ‘helpende handen’: ik was al postbode, uitdeler, brooddozen in het rek zetten, 

ophaler…  Eigenlijk alles dus. 

De sportweek was superleuk. We mochten met verschillende klassen spelen.  Sportdag was mega-

tof! 

Als we jarig waren, mochten we iets kiezen.  Ik koos ervoor om de hele dag aan juf haar bureau te 

werken!  MEGA-PLEZANT! 

We werken ook met aapjes op het bord.  Wie flink is, krijgt een aapje en dan een beloning. 

 

Hallo, ik ben Matisse! 

Mijn eerste jaar in Zonneburcht vond ik superleuk!  Ik vind: de rekenuitwisseling, 

turnen en technologie het leukst! 

Mijn vrienden zijn: Kyan, Aaron, Senne en Micai. 

De sportklassen waren supertof.  Ik leerde zo de groep beter kennen. 

Op mijn vorige school hadden we om de 2 weken zwemmen, hier elke week 2 keer! 

Kyan en ik en Micai stonden vaak in het speelhuisje en we vonden dat leuk! 

 

 

 

 



 

Dag, ik ben Jasin! 

Ik vond rekenen tof omdat we naar een andere klas mogen gaan. 

Het Zonneplein vind ik ook leuk omdat je daar eens lang kan lopen. 

We gingen op sportklassen met de bus, het was ook leuk dat we daar mochten kiezen wat 

we dronken. 

The Masked Singer vond ik heel erg mooi! 

Ik heb meer vrienden dan op mijn vorige school. 

De bendes waren nieuw en spannend.  Ik heb heel wat geleerd. 

Ik ben dit jaar echt flinker geworden.  Het was een tof schooljaar met Amine, Senne, 

Kyan, Matisse, Aaron en Micai.  

 

 

Dag iedereen, hier Kyan! 

De klasgroep was nieuw voor mij. 

Het rekenen op mijn vorige school ging moeilijk.  In deze school is het echt beter geworden. 

In mijn vorige school had ik veel vrienden, hier ook. 

De kooklessen en de knutsellessen vind ik tof! 

De eetzaal is erg groot en ik vind het gezellig.  Het middagmaal vind ik soms lekker, soms niet. 

Ik ben blij dat er een rustige hoek is gemaakt. 

De juffen en de meesters zijn tof en de meeste zijn grappig. 

The Masked Singer was tof en leuk en grappig. 

 



Sweet memories… 

klas juf Greet 

 

 



 



Ik droom ervan om…  

klas juffen Véronique en Sabine 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                        

                                                                                                                

 

                                                                                                          

 

 

 

Later wil ik graag kinderverzorgster 

worden.  Ik vind het leuk om met 

kinderen bezig te zijn en ik wil graag in 

een kinderopvang werken. 

Jennifer 

Ik speel heel graag Fifa en 
Fortnite.  Later droom ik 

ervan om zelf een actie-game 
te maken waarin je moet 
voetballen en schieten.                

Mauritz 
 

I Later wil ik modetekenen doen 

en zelf hele mooie kleren 

tekenen en ontwerpen. Ik teken 

heel graag. 

Kaoutar  

             Kaoutar is een echt tekentalent. 

 

Ik ben Tenzin 

en ik droom  

ervan om later 

elektricien te 

worden, net 

als mijn pa. Ik 

vind het leuk 

om dingen te 

herstellen. 

Tenzin 

Ik droom ervan 
om timmerman 
te worden.   
Ik maakte al een 
kast. Later wil ik 
graag zelf alles 
kunnen maken in 
hout: kasten 
tuinhuizen,... 
Ik ben een heel 
precieze werker. 
IBEN 

 



 

 

 

                                                                                         

 

                                              

                                                                                              

Ik ben Dillon en wil later heel graag 

journalist worden. Ik hou ervan om veel te 

schrijven en verhalen te vertellen. 

Ik droom ervan om apps en 
games te maken. Omdat ik 
ook veel games speel en 
da’s leuk en ik weet ook 
veel over games. Ahmad 

 

Later wil ik bakker worden.  
Ik wil graag bakker worden omdat ik zo 
leuke verjaardagstaarten kan maken. Dat 
vind ik leuk! 
                                                     Yanaïka 

 

Ik droom ervan om garagist te 
worden. Het is een goed betaalde job 
en ik weet al heel veel over auto’s en 
automerken.  Brahim 

Later wil ik graag topturnster 
worden. Ik ben heel lenig. 
Ik droom er ook van om 
kapster te worden en in een 
kapperszaak te starten.  
                           Luna Desaver 

Luna Desaver 

 

Ga je dromen achterna 

en geniet maar van het leven! 

 

Ga je dromen achterna, 

dat willen we jullie meegeven. 

 

Blijf in die droom geloven 

Dan kunnen wij jullie beloven 

dat elk van jullie ooit zijn plekje vindt. 

 

Veel succes in de toekomst! 

Juf Véronique en juf Sabine 



Help, mijn kind verveelt zich! 

juf Marjolein 

 

 

Het is bijna vakantie, joepie!  
 

Spelen, gamen, knutselen,… en plots is het zover: mijn kind zegt dat hij/zij zich verveelt!   

 

Om verveling tegen te gaan hebben we hier enkele tips op een rijtje gezet:   

 

 

• De verveelbox   

Maak samen met je kind een box met allerlei kleine spelletjes of activiteiten waar het kind zich mee bezig 

kan houden wanneer het zich verveelt. 

 

• Verveel-verrassingen  

Schrijf samen met je kind allerlei leuke activiteiten, opdrachten, taakjes op aparte blaadjes. Vouw de 

blaadjes op en stop ze in een grabbelpot. Als je kind zich verveelt kan het grabbelen in de pot en heeft het 

meteen een bezigheid!   

 

• Verstop je speelgoed  

Soms hebben kinderen speelgoed in overvloed. Stop daarom regelmatig eens speelgoed weg om het na 

enige tijd weer uit te halen. Hierdoor wordt speelgoed opnieuw aantrekkelijk om mee te spelen!  

 

• Vakantiewerk   

Kinderen die graag schoolwerk maken kunnen ook tijdens de vakantie nog wat oefenen. In de mappen en 

boeken die ze meekregen staan zeker nog oefeningen die ze kunnen afwerken. Ook op computer kunnen ze 

veel oefeningen vinden.   

  

 

Vervelen is niet altijd leuk, maar het kan best wel gezond zijn! Vervelen zorgt ervoor dat kinderen 

creatiever worden en leren om even niets te doen en geduldig te worden. Zorg er soms voor dat je kind zich 

MOET vervelen voor enkele minuten.   

 

 

Een heel fijne vakantie gewenst!  

Juf Marjolein   

 


