
 

 
 

 

 
O K T O B E R  2 0 2 1 

 
WISTEN JULLIE DAT… 

     
elk jaar weer de maand oktober in het teken staat van de klassenraden en de Zonneburcht-

burgemeester-verkiezingen? 
 

oktober dit schooljaar voor het 2de opeenvolgende jaar ook weer in het teken stond van de 
Eerste en Plechtige Communie? 
 

wij op 23 oktober namelijk 2 heel mooie versies van deze vieringen mochten meemaken? 
 

deze vieringen zoals gewoonlijk weer opgeluisterd werden door een heel mooi Zonneburcht-
orkest en -koor? 
 

ondanks al die drukte deze maand toch weer meerdere leerkrachten op nascholing gingen? 
 
er onder andere nascholingen waren voor onze Gelijke Onderwijs Kansen-werking, onze ICT-

werking, de training sociale vaardigheden Rots en Water, functioneel lezen…? 
 

oktober 2021 ons het meest van al zal bijblijven door de lockdown van de school op 7 
oktober omwille van de gewapende dreiging buiten school? 
 

alle leerlingen en leerkrachten tijdens deze heel ongewone situatie heel kalm bleven en heel 
goed de richtlijnen van het bestaande crisisdraaiboek volgden? 

 
wij voor onze school draaiboeken klaar hebben voor een 20-tal verschillende crisissituaties? 
 

het voorval van 7 oktober dan ook een goede test was van één van deze draaiboeken en 
gelukkig voor iedereen heel goed afliep? 
 

juffen Ida en Sofie samen met hun 12 jongens op vrijdag 8 oktober op een heel mooie 
manier het nieuwe maandpunt “Zeg je ja, zeg je neen… ook jouw mening telt mee” 

voorstelden? 
 
de leerkrachten op dinsdag 5 oktober, dag van de leerkracht, verwend werden met een 

ontbijtdrankje en -koekje, een gezond tussendoortje, een lekker aperitiefje, een heerlijk 
dessertje en dan ook nog eens een snoepje voor bij hun koffie? 

 
de klassen van juffen Hannelore en Tine, de Klimaatbende van Zonneburcht dus, op dinsdag 
12 oktober naar een leuke klimaat-dag mochten met alle andere Waregemse Klimaatbendes? 

 
diezelfde dag terug van start gegaan werd met “Oog voor Lekkers”, een actie waarbij 
kinderen wekelijks een stuk groente of fruit op school krijgen? 

 
woensdag 13 oktober alle Zonneburcht-leerlingen en -leraren naar de stembus mochten voor 

de verkiezing van de nieuwe Zonneburcht-burgemeester 2021 - 2022? 



diezelfde ochtend alle juffen en meesters tijdens een overleg ervaringen uitdeelden in 

verband met hun nieuwe digitale borden? 
 

donderdag 14 oktober CLB-verpleegster Lut voor het eerst vergezeld werd door de nieuwe 

CLB-dokter Nancy voor de inentingen op school? 
 

dokter Nancy sinds 1 september dokter Rita, die op pensioen ging, vervangt? 
 
de klassen van juffen Ann, Tine en Petra/Koen van 18 tot 22 oktober op sportklassen naar 

Wielsbeke gingen? 
 

de klas van juffen Isabelle en Marie-Laure samen met de klas van juf Sabrine op maandag 
18 oktober naar de park- en bosspelen mocht in Park Casier? 
 

diezelfde dag een info-avond in school doorging in verband met het ponykamp dat na de 
herfstvakantie zal doorgaan? 
 

onze schoolraad op dinsdag 19 oktober sinds heel lang (corona) nog eens bijeenkwam? 
 

op 21 oktober oud-leerling Tanaina in het teken van de Youca-dag (www.youca.be) een dag 
kwam “meedraaien op de werkvloer” en op die manier 55€ verdiende voor een goed doel? 
 

donderdag 22 oktober de 2de sessie van de bedrijfsopleiding EHBO doorging en de 17 
personeelsleden van Zonneburcht die dit volgen zich hiervoor deze keer moesten verplaatsen 

naar de lagere school van Zulte?  
 
vrijdag 22 oktober de schooldag heel leuk gestart werd met een volksdans op de speelplaats 

in het teken van “De dag van de jeugdbeweging”? 
 
zaterdag 23 oktober een erg drukke dag werd voor veel leraren met in de voormiddag de 

Eerste Communie van 19 van onze leerlingen en in de namiddag de Plechtige Communie van 
21 van onze leerlingen? 

 
maandag 25 oktober alweer een erg lange dag werd voor de leraren en dat omwille van het 
oudercontact dat naschools georganiseerd werd?  

 
wij heel tevreden terugblikken op dit oudercontact omdat we maar liefst 88 % van onze 

ouders konden bereiken? 
 
de juffen en meesters tijdens die gesprekken met ouders heel vaak hun beste Engels en 

Frans moeten bovenhalen maar dat voor de ouders van 13 kinderen toch ook nog een tolk 
geregeld werd?  
 

diezelfde dag in de voormiddag 6 stagiaires kennis kwamen maken met Zonneburcht en dus 
met de werking van een school buitengewoon onderwijs type basisaanbod en type 9? 

 
diezelfde dag spijtig genoeg ook de start was van een pak corona-miserie die ons nog tot 
aan de herfstvakantie ferm zou ambeteren? 

 
op vrijdag 29 oktober door de coronacrisis nog slechts 98 van de 220 leerlingen aanwezig 

waren op school? 

  het Zonneburcht-team 

http://www.youca.be/

