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Woordje voor de leerlingen
directeur Krist

Dag toffe Zonneburcht-vrienden.
Ik ben zeker dat

2022 in Zonneburcht
een

heel bijzonder jaar wordt.

Een bijzonder jaar met bijzondere momenten,
omdat hier in Zonneburcht

220 heel bijzondere kinderen
niet wachten
op bijzondere momenten,
maar

van heel veel momenten in Zonneburcht
zelf iets heel bijzonder maken.
Als dank voor die vele bijzondere momenten,
wens ik jullie dan ook
gezellige-lang-in-je-pyjama-met-dikke-sokken-en-lekkere-hapjes-en-drankjes-vakantie-dagen toe.

Geniet ervan.
Maak er samen met jouw familie alweer iets bijzonders van.

Woordje aan de ouders, vrienden, sympathisanten
directeur Krist

Beste ouders
Alweer het moment van publicatie van een schoolkrant, de eerste van dit schooljaar. Voor mij telkens goed nadenken
waarover ik het nu eens zou kunnen hebben in mijn voorwoord. Wie Zonneburcht volgt, vond de voorbije 3 maanden
al weer heel wat info op onze website, onze Facebook en in onze maandelijkse nieuwsbrief “Zonneflits”. Het is dan
echt wel eens zoeken naar nieuwtjes die ik nog niet naar jullie communiceerde.
Bij deze denkoefening kom ik bijna automatisch en vrijwel meteen bij corona terecht. Ik had het er eigenlijk liever
niet over gehad, maar straks geef ik jullie toch nog eens de recentste stand van zaken wat dit betreft. Ik wil echter
van start gaan met de info waar het hem echt toe doet in onze school voor buitengewoon lager onderwijs.
Zo kan ik melden dat het echt wel een beetje vreemd, zeg maar “on-Zonneburchts”, aandoet dat er geen nieuwe
leerlingen startten in de loop van het eerste trimester. Doordat wij onze maximum-capaciteit lieten zakken tot 220
leerlingen, was onze school reeds op 1 september meteen volzet. Dit zorgde er dus voor dat er geen leerlingen
konden instromen en op één of andere manier ook wel voor rust in het team en in de klassen.
Zeker ook vermeldenswaard is dat wij voor het eerst ons “oudercontact na de eerste klassenraad” fysiek konden
laten doorgaan. Tijdens deze eerste klassenraad bespreekt elk klasteam welke doelen ze dit schooljaar bij de
klasgroep en bij de leerlingen individueel proberen na te streven. Er wordt ook besproken hoe zij dit gaan proberen
te bereiken. Dit noemt een handelingsplan. De bedoeling van het oudercontact eind oktober is dan ook dit plan aan
de ouders voor te stellen en eventueel nog bij te sturen. Wij waren heel gelukkig dat wij bijna 90% van de ouders
konden bereiken hiervoor.
Wat ik ook wel eens wil meegeven is onze nieuwe vorm van aanvangsbegeleiding. Zonneburcht telt sinds heel lang
weer eens een grote groep jonge leerkrachten. Een tiental personeelsleden loopt nog maar zijn eerste of tweede
schooljaar in Zonneburcht. Tijdens de opleiding kregen de meesten van hen niet al te veel info over het
buitengewoon onderwijs. Het is voor hen dan ook helemaal niet evident om zo maar meteen mee te functioneren in
een school met zo’n groot team, met zo’n bijzondere werking, met heel diverse kinderen en ouders. Met onze
intensere vorm van aanvangsbegeleiding proberen wij hen nu in school zelf op regelmatige basis te informeren
(“bij te scholen”) over bepaalde typische items voor Zonneburcht.
Waar ik als directeur dan weer heel fier en dankbaar voor ben is, dat 17 van onze teamleden in de loop van het
voorbije eerste trimester de opleiding “bedrijfsopleiding EHBO” startten. Kennis en vaardigheden die hun leerlingen
en collega’s van Zonneburcht ten goede kunnen komen, maar met uitbreiding ook hun gezinsleden, familie, vrienden,
kennissen… kortom de volledige maatschappij. Eigenlijk moesten zij al hun diploma behaald hebben. Covid gooide
echter weer eens roet in het eten. De november- en decembersessies van deze uitgebreide naschoolse opleiding
(4 keer 4 uren) werden voorlopig uitgesteld.
Ik wil, alvorens over te gaan naar het covid-hoofdstukje, nog één van de vele lopende initiatieven van het voorbije
trimester toelichten, namelijk de uitrol van de Digisprong in Zonneburcht. Wij schreven de voorbije
weken dus een ICT-beleidsplan met doelen die wij op korte en lange termijn willen verwezenlijken.
Als de leveranciers kunnen volgen, is het de bedoeling dat tegen de start van volgend schooljaar
elke klas beschikt over het nodige aantal tablets en laptops voor een optimale klaswerking, er
goede brand-, val- en schoonmaakveilige oplaadmogelijkheden zijn voor al deze toestellen en dat
er een heel goede en veilige wifi voor al deze toestellen is. Vaste toestellen voor in de klassen zullen
dus niet meer aangekocht worden. Die laten wij stilaan uit Zonneburcht verdwijnen. Het staat nu al
vast dat de centen die we daar in mei al voor ontvingen onvoldoende zullen zijn. Wij zullen daarom
hier zelf ook nog extra, eigen middelen in investeren.

Computers doen ons denken aan virussen. Virussen doen ons denken aan covid. Covid heeft Zonneburcht dus het
voorbije trimester, en dit voor het eerst sinds de start van de pandemie, echt wel te pakken gekregen. Sinds 23
oktober, de dag van onze eerste en plechtige communie, kregen wij gestaag meldingen van besmettingen en dit
zowel van leraren als leerlingen. Verslag hierover uitbrengen is heel moeilijk omdat de situatie dagelijks veranderde.
Ik geef toch enkele cijfers mee. Tijdens deze 4de coronagolf testten al 10 leraren en een 40tal leerlingen positief.
1 klas werd hierbij bijzonder hard getroffen met 8 besmettingen. De andere besmettingen zaten verspreid in een 15
andere klassen. 8 klassen moesten net voor de herfstvakantie een aantal dagen in quarantaine, eind november ging
nog eens een klas voor een volledige week in quarantaine.
Wij hopen (misschien wel tegen beter weten in) dat hiermee voor Zonneburcht het ergste leed geleden is. We blijven
er met ons team alleszins nog een tijdlang alles aan doen om het virus zo veel mogelijk buiten te houden. Met het
begrip, de medewerking, de steun van onze leerlingen en hun ouders kan dit misschien wel lukken.
Het is dan ook mijn grootste wens om ook komend schooljaar weer zo constructief als mogelijk met alle
schoolbetrokkenen te kunnen samenwerken.
Een positieve, constructieve samenwerking zorgt voor een goed welbevinden en dat kan onze gezondheid alleen
maar ten goede komen.
Een goede gezondheid die ook volgend jaar voor elk van ons weer helemaal bovenaan de wishlist staat en die ik
iedereen dan ook van harte toewens.

Een gelukkig en gezond 2022 voor jullie allen.

Familienieuws
Zonneburcht

Dhr. Henri Vanhove, overleden op 24 mei 2021, grootvader van secretaresse Greet;
Mevr. Julia Van De Vondel, overleden op 19 juni 2021, overgrootmoeder van Lune (klas juf Els);
Dhr. Gzegorz Zak, overleden op 26 juni 2021, papa van Oskar (klas juf Evelien);
Mevr. Jeannine Lagaisse, overleden op 25 augustus 2021, meme van sportjuf Hannelore;
Mevr. Hilda Verwaest, overleden op 6 oktober 2021, grootmoeder van secretaresse Greet;
Mevr. Georgine Janssens, overleden op 29 oktober 2021, grootmoeder van juf Sofie D.;
Mevr. Mariette De Volder, overleden op 22 november 2021, mama van juf Véronique;
Mevr. Ivonne Doolaeghe, overleden op 3 december 2021, overgrootmoeder van Maxim (klas juf Sofie D.).

Nora, geboren op 23 juni 2021, dochtertje van ondersteuner juf. Stefanie Dejagere;
Mats, geboren op 20 juli 2021; zoontje van meester Kurt;
Jule, geboren op 9 augustus 2021, dochtertje van orthopedagoge Leen;
Freya, geboren op 27 oktober 2021, een zusje voor Nina (klas Kathleen);
Ada, geboren op 7 november 2021, een kleindochtertje voor juf
Kathleen en meester Chris;
César, geboren op 29 november 2021, een zoontje voor meester
Brecht;
Helena, geboren op 1 december 2021, een zusje voor Alex (klas juf
Hannelore).

De mooimakers
klas juf Joyce en juf Kathleen

Naar aanleiding van ons WO – thema ‘Wat een rommel’ maakten we de schoolomgeving terug mooi.
We verzamelden alle zwerfvuil en sorteerden die achteraf in de juiste vuilbak.

Kian en Nina

Julien en Mila - Julie

Aaron en Nina

Chloë en Emilio

Guillaume en Milan waren die dag helaas afwezig!

Bake Off Zonneburcht
juf Sabrine en meester Lennert

In de klas van juf Sabrine gaf meester Lennert les over ‘de bakker’. Hij leerde ons hoe het graan op het veld tot
bloem wordt gemaakt en hoe je met die bloem een lekker broodje kunt bakken.
We gingen ook op bezoek bij de bakker. Heel fijn, hoor! Want op het einde kreeg iedereen een lekkere sandwich.
Mmmm…

Bakkers klaar?
Bakken maar…

We spelen een spel vandaag…
klas juf Evelien

Op woensdag is het in onze klas altijd spelletjes dag! Dan verdelen we ons in groepjes en worden de
gezelschapspelletjes boven gehaald. De leerlingen spreken dan onderling af en maken elke week een
keuze uit het aanbod… Soms spelen ze een vertrouwd spel of kiezen ze voor een nieuw!
Op deze manier leren we logisch nadenken, bevorderen we de concentratie en trainen zo ons
geheugen! We leren ook omgaan met winnen en verliezen en stimuleren onze motoriek en ooghandcoördinatie. Soms spelen we ook een coöperatief spel waarbij we moeten samenwerken en
proberen een gemeenschappelijke ‘vijand’ te verslaan.
Inspiratie nodig? Lees hieronder onze TOP 3…

En we spelen nog een spelletje
de Kerstman

Sportklassen
klas juf Marie-Laure en juf Isabelle

In de week van 27 september zijn wij met onze klas een week gaan sporten en leren in de sporthallen van De Treffer
in Waregem.
Elke dag kregen we les van onze eigen juffen over sporten, ons lichaam en gezonde voeding. We vonden de lessen
leuk en leerden er veel uit, maar sportklassen zijn er natuurlijk niet om veel les te volgen en op onze stoel te zitten.
We kregen twee keer per dag sportles van juffen die alles wisten over de sporten die we leerden.
Onze favoriete sport was lasershooting. We werden in drie verschillende teams verdeeld en moesten samenwerken
om de andere teams uit te schakelen door met ons geweer op het geweer van een ander team te schieten. In de zaal
stonden verschillende obstakels waar we ons konden achter verstoppen.
Op dinsdag en vrijdag hadden we naast onze sportbeurten nog een uur zwemmen in het zwembad van De Treffer.
Ook dit was voor velen in onze klas het hoogtepunt van de week. Dinsdag mochten we vrij zwemmen. We konden op
de verschillende glijbanen en ploeterden in het water. Op vrijdag stond er een parcours voor ons klaar.
Omdat we zo goed gewerkt hadden, kregen we een pet als herinnering.
Het was een hele leuke week met veel leuke momenten en beweging en dat is duidelijk te zien aan de leuke foto’s!

Op sportklas in Wielsbeke
klas van juf Ann

Yassine
De laatste dag was de leukste. Het slotspel met alle klassen was erg tof!
Over de middag mochten we voetballen!

Yanis
Het zwemmen was erg fijn! De sportklas is een leuke week.
Mijn mama had lekkere appeltaart gebakken. Ik at wel 3 stukken op! Mmmmmm!

Liam
Airtrack is erg leuk. Dat is een grote, dikke mat, gevuld met lucht. We mochten erop
springen en spelletjes spelen. Ik vond de picknick elke middag ook leuk en lekker…
elke dag boterhammen met salami!

Chaïma
De sportweek was de week van mijn leven! Het dansen deed ik erg graag. Ook het zwemmen was heel fijn!
Tijdens de picknick zette ik mij in een babystoeltje op de schommel. Je kan het al raden zeker?? Ik kon er
niet meer uit! We hadden echt de slappe lach!

Nikolett
Lü was erg leuk. Juf Petra en juf Ann dachten (hoopten) dat het een spel met koekjes zou zijn…
Het is een spel met een computer die op de muur schijnt. Je moest proberen zoveel mogelijk
punten te scoren.

Tischa
Het zwemmen, de Lü en het dansen zijn mijn favorieten. Ik vond dat erg leuk!
Op woensdag speelden we met de kinderen van juf Petra! SUPERTOF!

Milan
Het sportstapelen is erg leuk. Je moet een grote toren bouwen met
bekers. Onze toren was heel erg groot! Ook het zwemmen was heel fijn!

Iluna
Het dansen was erg leuk! We leerden een heel tof dansje.
De picknick in de park was heel fijn. We speelden en maakten
veel plezier!
Ook het zwemmen was heel tof!

Onze sportweek en herfstvakantie onder de loep!

klas juf Joke en juf Louise

Micai
Ik ben in de herfstvakantie naar Plopsaland geweest met mijn
papa, mama, zus en een vriendin van mijn zus. De attracties
die ik het leukste vond waren de achtbanen. Tijdens de
middag heb ik frietjes gegeten, ze waren erg lekker!

Elise
Het was heel leuk op sportweek! Ik vond lasershooting heel tof. Badmintonnen vond ik niet zo
leuk. Het buitenspelen in de namiddag vond ik super! Het zou supertof en leuk zijn als er
tweemaal in één jaar een sportweek zou zijn.
Ylusa
We zijn de sportweek begonnen met enkele reactiespelletjes. Ik vond dat zeer leuk, omdat
we tik-tak boem gespeeld hebben. Bij tik-tak boem moesten we als we eraan waren de bal
naar een blok gooien die moest omvallen. Als hij omviel, kregen we nog een kans.
Lilly
Ik vond gymnastiek het leukste tijdens de sportweek
omdat ik zelf gymnastiek doe. Nadat we gegeten
hadden, mochten we telkens een beetje op het
speelplein spelen. De lessen vond ik niet zo leuk, maar
ik was wel blij dat ik geen rekenles kreeg. ☺
Aaron
Tijdens de eerste dag van de sportweek moesten we eerst les volgen en daarna hebben we met
de hele klas reactiespelletjes gespeeld. We kregen daarna tijd om te eten. In de namiddag
kregen we opnieuw eerst wat les en daarna speelden we een kamjamspel.
Senne
Ik vond de sportweek erg leuk! We kregen de kans om heel veel sporten uit
te proberen zoals zwemmen, rugby, spikebal en zoveel meer nog!

Xeno
Ik ben in deze herfstvakantie naar Jump-sky
geweest samen met mijn broers, nicht en neef.
Daar was er ook een hoogteparcours met een
deadride. Mijn kleine broer was wel een beetje
bang maar deed toch mee. Op donderdag zijn we
naar de cinema geweest en hebben we een robotfilm bekeken.
Febe
Ik vond de sportweek heel leuk! Het leukste vond ik lasershooting en vrij zwemmen. Wat ik
niet zo leuk vond was spikebal en poull ball. Ik amuseerde me heel goed samen met mijn
vrienden. In de kleedkamer maakten we veel plezier en het was erg grappig. Aan tafel vond ik
het erg leuk om samen met de hele klas te eten. Het was wel jammer dat het zo kort was.
Jelmer
Ik vond de sportweek heel leuk, vooral lasershooting, rugby en zwemmen. Met
Aaron heb ik veel gelachen tijdens het badmintonnen. Tijdens de vakantie ben ik
samen met Xeno naar de Chiro geweest en was er een Halloweenactiviteit.
Ik mocht ook pizza maken en heb een bezoekje gebracht aan mijn moeke.
Axelle
Tijdens de herfstvakantie heb ik heel veel dingen gedaan! Ik ben naar de
wereldwinkel geweest, op stap geweest naar Waregem en we zijn naar de
jaarbeurs geweest. Samen met mijn vriendin ben ik naar de cinema geweest. Ik heb tijdens de
vakantie ook veel gespeeld met vrienden. Om de vakantie af te sluiten ben ik samen met mijn
papa naar Antwerpen geweest voor “Back to the 90’s en nillies”.
Ewout
Ik vond heel veel dingen leuk tijdens de sportweek,
zoals bijvoorbeeld: zwemmen, lasershooting,
badminton en rugby. We kregen tijdens de sportweek
ook wat les, dat vond ik niet zo leuk. Tijdens de
herfstvakantie ben ik op reis geweest. Ik ben naar een
museum geweest over de Romeinen en dat was erg
leuk!

Op bezoek in het stadhuis van Waregem
klas juf Els C.

Op donderdag 7 oktober mochten we op bezoek naar het stadhuis van Waregem.

Tijdens onze W.O.lessen hebben we heel wat informatie over Waregem gekregen.
Zo kwamen we ook te weten dat wie een bezoek wil brengen aan het stadhuis zich eerst moet aanmelden in de
stadswinkel.

Daar kan je terecht voor inlichtingen, of een doorverwijzing naar de juiste dienst in het stadhuis.
Je kan je weg makkelijk vinden in het stadhuis als je de juiste kleur volgt.
We startten onze rondleiding in de raadzaal. Daar gaat elke maand de gemeenteraad door. Die wordt geleid door de
burgemeester. Hij wordt bijgestaan door de schepenen.

In de raadzaal vind je een prachtig tapijt met het wapenschild van Waregem.
Er staan ook 3 vlaggen. De Belgische driekleur, De Vlaamse Leeuw en de Vlag van Waregem.
Onze rondleiding ging verder langs de trouwzaal en de verschillende diensten.
Bij de dienst burgerlijke stand kan je belangrijke papieren opvragen. Zo mochten we even nakijken of Amine Chiguer
echt wel in Waregem geboren was…

We gingen ook langs in het archief van Waregem. Daar vind je heel wat oude documenten en belangrijke papieren
die al heel lang werden bewaard.
We waren ook welkom op de jeugddienst, die net verhuisd was. Daar kan je als vereniging materiaal gratis gaan
lenen.

We wandelden door de gang waar heel wat oud-burgemeesters en ereburgers van Waregem te zien zijn.
Als afsluiter waren we erg welkom op het bureau van onze burgemeester…

Het was een leerrijke uitstap… maar toch wel met een zeer spannende afloop... Weet je nog???

Maandpuntje november
klas juf Ine en juf Nathalie

In november brachten onze klassen het SEO-maandpuntje naar voor :
Tevreden zijn met wat je kan !
Ook al gaat het eens moeilijk, iedereen kan iets goed.
Wees tevreden en trots op wat je doet.
We maakten er een spetterende “Zonneburcht’s got talent show” van en lieten onze talenten zien.

Trampolinespringen kan Jari als de beste. Meters omhoog, benen
gestrekt, … met plezier doet hij er nog een achterwaartse salto bij.
Victor beheerst al enkele coole karate-moves !
Jamie staat altijd klaar om z’n papa te helpen. Wist je dat hij met een
echte heftruck kan rijden ?
Maciej bedacht een mooi verhaal voor zijn poppenkast-act. Het publiek luisterde en keek heel geboeid.
Remco Evenepoel, Wout Van Aert … Michiel rijdt er met z’n koersfiets graag achteraan. De berg op en dan
weer af… koersen als een echte coureur dat gaat hem goed af.
Met hun voetbal-tricks kunnen Ishak en Sudais al heel wat op het voetbalveld.
Lego-masters heeft er 2 kandidaten bij. Van het kleinste tot het grootste bouwwerk … Leon en Gabriël zijn
‘the best’. Plannetjes lezen en bouwen, dat kunnen zij super goed.
Bianka en Lama kunnen al goed dribbelen, dit kunnen ze goed gebruiken tijdens een wedstrijd basketbal.
Bij voetbalclub Jong Vijve gaat Siebren er graag tegenaan. Ook Lukas loopt geen bal voorbij. Dribbelen, een
corner of een penalty trappen, daar gaan zij voor.
Jaron is een sportieve kerel. Staat hij niet op het basketbalveld, dan laat hij z’n kunstjes zien op de moto als
een echte held. Zelfs op één wiel vooruit, gaat Jaron nooit onderuit.
Met z’n bit in de mond kan Clément tegen een duw. Rugby spelen dat kan hij heel sluw. Met veel gemak
legt hij de bal over de lijn. Tegenspelers krijgen Clément niet klein.
Met hun sterke spieren helpen Valentin en Ersin heel graag waar ze kunnen, dat
verlicht het zware werk!

Wat kunnen jullie dit goed!
Wees tevreden en trots op wat je doet.
Dat verdient de golden buzzer !!!

Een klas bomvol talent…
klas juf Véronique/Sabine

Wist je dat…
Simon gek is op Chucky en hiervan ongelooflijke tekeningen kan maken?
Zeineb en Soha Nederlands, Frans en Arabisch kunnen praten?
Keano elke zin van het Engels naar het Nederlands kan vertalen?
Natacha een echte “Piet Huysentruyt” is en thuis heel vaak helpt koken?
Tybo alles afweet van Minecraft en GTA?
Mirthe heel creatief is en fijne werkjes maakt?
Lobke alles afweet van Japanse anime figuren?
Luna alles kan uitleggen in het Spaans?
Emiliana nu al volop traint om de volgende “Lotte Kopecky” te worden?
Noah heel wat weet en heel veel te vertellen heeft?

Misschien ook wel doolhoftalent
de Kerstman

Wetenschapsweek
Juf Evelien, juf Bieke en juf Ine D.

Van maandag 8 november tot en met woensdag 10 november was er wetenschapsweek voor de klassen van juf
Evelien, juf Bieke en juf Ine.
Op maandag konden we genieten van verschillende activiteiten in het circuit. We leerden programmeren. Zo konden
we een schattige panda laten voortbewegen. We mochten ook zelf plasticine maken, met Clics spelen en naar
filmpjes kijken op de tablets. Er waren ook verschillende wetenschapsboeken en dinoboeken waarin we konden
snuisteren en nog zoveel meer... Die dag mochten we ook extra op het Zonneplein. Dat vonden velen van ons heel
leuk!

Op dinsdagmorgen kwamen we aan op school met bagage, want ’s avonds bleven we slapen in Zonneburcht! Dat was
voor heel wat kinderen superspannend! We vertrokken rond 9 uur met de bus richting Brussel naar het
wetenschapsmuseum voor dino’s. In de voormiddag konden we het museum verkennen. Het was er erg groot en
zagen heel wat dino’s maar ook andere opgezette dieren. In de namiddag was er een workshop waarin we meer te
weten kwamen over dino’s. Toen we terug in Zonneburcht waren, maakten we onze slaapplaats klaar. Het was Dolle
Dinsdag! We aten zelfs pizza van de Pizzahut! Voor het slapengaan luisterden we naar een dinoverhaal.

Op woensdag bezochten we Be-Part in Waregem. Be- Part is een kunsthuis. We zagen er heel wat kunstwerken. Wist
je dat kunstenaars heel wat oude en kapotte spullen gebruiken om iets nieuws te maken? Ook wij konden zelf een
kunstwerk maken.

Slapen in ons Burchtje
juf Bieke

Op ponykamp en… in quarantaine
klas juf Hannelore

Ponykamp in Waregem
Mijn eerste ponykamp was super leuk. Ik wist niet dat paarden zo lief kunnen zijn. Samen met nog 12 andere
kindjes zat ik in groep 3. We hebben daar veel samen gespeeld. Slapen deed ik daar alleen, maar dat geeft niet
want dat ben ik gewoon van thuis. ‘s Middags kregen we telkens lekker eten in de cafetaria. Daarna mochten we
ponyrijden en dat vond ik eigenlijk het allerleukste. Mijn witte pony noemde Cyder.

Largo Piers

Als ik in quarantaine zat, heb ik YouTube
video’s gemaakt met Regenboogje en ik
heb pompoensoep gemaakt.
Ik ben naar oma geweest op afstand en ik
heb gevoetbald met opa op afstand.
Het videobellen met de klas was leuk.
Ik belde met mijn oude vrienden en ik ben
naar een oorlogsmuseum geweest.
Ik kreeg een boek van mijn papa. Ik vond
het leuk. Ik heb mij mama geholpen met
poetsen en ik kreeg zakgeld. Samen met
papa heb ik gevoetbald.
Ik vond het niet leuk om in quarantaine te
zitten.
Lucas H.

Op KAMP
Ik werd afgezet op ponykamp. Ik moest mijn bed opmaken.
Toen moesten we naar de ontspanningskamer. Daar hebben de
juffen gezegd wat we moesten doen. Dan was het etenstijd.
We moesten een mondmasker dragen en onze handen
ontsmetten. We aten tomatensoep, gebakken varkensfilet,
erwtjes en wortel, gebakken krielaardappeltjes en brownie .
The end. De rest weet ik niet.
Lucas D.

Ponykamp
klas juf Ida en klas juf Sofie

Draf, stap, galop, ponygames, staldienst, verzorging van de pony's,... Onze kinderen weten er ondertussen
alles over! We trokken na de herfstvakantie voor 3 dagen op 'ponykamp' naar Sport Vlaanderen Waregem.
Keken jullie al eens op de website naar de leuke foto’s? Terug te vinden bij ‘klasnieuws’.
Tijdens de (taal)les ‘creatief schrijven’ maakten we een toffe opdracht over onze lievelingspony.
Diëgo: Sunny

Elijah: Bijou

Smullen van het heerlijke buffet…mmm…

Bijzonder en supertof ben jij!

U zult nooit vergeten worden!

Iedereen is dol op jou.

Natuurlijk was juf Ida erbij.

Jouw vachtkleur is ook zo mooi.

Nooit zal ik jou vergeten, Sunny!

Op jou kunnen de kinderen goed rijden.

Yups, iedereen zal het ponykamp blijven herinneren.

Unieke en geweldige pony ben jij.

Gilles: Bolero

Jef: Sunny

Beste ponykamp ooit!

Sunny was een supertoffe leerpony.

Oooo supermooie kamer vond ik het.

Uniek was hij zeker en vast.

Liever op ponykamp dan ergens anders.

Niemand valt van deze pony.

Eigenlijk wel een heel leuk kamp.

Natuurlijk was hij nooit ambetant.

Ratten waren er niet.

Yes, ik vond het leuk met jou erbij dit jaar.

Omdat dit kamp zo leuk was, geef ik het 10/10.

Xander: Sunny

Jayden: Bloom

Superleuk vond ik het op ponykamp!

Beste in draf!

Unieke ervaring voor iedereen.

Leuk in stap.

Nieuwsgierig naar alles wat ging gebeuren.

Op een pony rijden is leuk.

Natuurlijk was het eten heel lekker.

Onze begeleiders waren lief.

Yes, ik wil terug.

Mijn vriend was niet mee.

Leon: Sunny

Marinko: pony

Sunny was mijn lievelingspony.

Paardrijden is heel leuk.

Uit het restaurant kwam de geur van lekker eten.

Over het ontbijt was iedereen enthousiast.

Nu kan ik goed draven.

Niet alle klasgenoten waren mee.

Na het eten kregen we een dessert.

Yes… ’t was top op ponykamp!

Yippie… dat was leuk op ponykamp.

Mathias: Sunny

Maxim: Bolero

Sunny rijdt supergoed.

Bolero was het beste paard ooit!

Uit de kamer gingen we naar de ontspanningsruimte.

Op een paard rijden was tof.

Njammie, het was lekker eten!

Leuke dingen gedaan met de bal.

Na het ponyrijden gingen we zwemmen.

Elke dag was leuk!

Yes, ik kan eindelijk ponyrijden.

Rijden was grappig…
Onder de balk kruipen (ponygames) was leuk!

Siebe: Bolero

Sinan: Bloom

Bolero was mijn lievelingspaard.

Bloom was een superlieve pony.

Onze ponylessen waren zeer leuk.

Lieve pony’s waren het op ponykamp!

Leuk was het zeker!

Och jammer dat het ponykamp gedaan is…

Eerst moest ik rijden en dan de pony’s poetsen.

Oei… de kinderen waren soms wild.

Rijden was een beetje moeilijk.

Mmm, het ontbijt was lekker!

Onze begeleiders waren goed.

Onze klas
juf Tine

Het eerste trimester is voorbij gevlogen.
We beleefden heel wat fijne momenten. Graag laten we jullie een beetje mee genieten.

Dit jaar vormen wij samen met de klas van juf Hannelore de KLIMAATBENDE.
Na het oplossen van een raadsel konden we op 12 oktober de startdag bijwonen in park Casier.

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

Midden oktober werd er heel veel gesport tijdens de sportklassen in Wielsbeke.
Benieuwd naar meer? Surf naar www.zonneburcht.be (klasnieuws)

In november stonden we even stil bij het maandpuntje: ‘Tevreden zijn met wat je kan’.
Iedereen is een ster. Ook onze talenten plaatsten we in de kijker.

De jongens in de klas delen hetzelfde talent: lego bouwen.
De Sint wist dit maar al te goed. Check hun creaties op de website.
De meisjes (en ook een aantal jongens) konden dan weer heel wat tekeningen maken met de nieuwe stiften.

Technologie
meester Chris

Zagen kunnen ze als de beste !!!
Zelfs de dames !?!

Naaien hoort er ook weer bij, for boys and girls.

Lasagne schilderen.

Mexicaanse Tortilla’s bereiden.

Namen graveren met soldeerbout.

Technologie: LEGO WEDO 2.0
juf Joyce

Verslagje lego WeDo 2.0 van enkele leerlingen klas meester Wim

Het was dinsdag 23 november 2021.
We kregen van de juf een tablet en een doos met lego-spullen.
We moesten verschillende stappen volgen op de tablet om iets te bouwen.
Eerst bouwden we verschillende ‘poppetjes’ met lego.
Daarna moesten we op de tablet toetsen instellen zodat het ging bewegen.
We hebben een slak gemaakt en een draaiende, bewegende satelliet.
Wij vonden de satelliet het leukst.
We vonden het super leuk om samen te werken.
Groetjes,
Ibrahim, Davina, Anass, Pablo, Emirhan en Laurine

.

SOS AFVAL!
klas juf Greet

ZO SORTEER JE GOED:

Vuilnisronde op woensdag
juf Hannelore

Op woensdag kan ik altijd rekenen op 5 helpers: Marie, Joppe, Maciej, Maxim en Milan. Die 5 helpers
werken samen om de vuilnisbakken leeg te maken. Eerst halen we achter het speelhuisje de grote
groene vuilnisbakken. Dan vullen we de vuilnisbak, die het minst vol, met de papiertjes uit de
vuilnisbakken van op de speelplaats. Ten slotte zetten we de vuilnisbakken klaar voor de ophaaldienst.
Na onze vuilnisdienst wassen we onze handig grondig, zo kunnen we proper aan de lessen beginnen.
Maxim zet ondertussen de tafels klaar voor ’s middags.

Marie en Maciej zijn een team

Milan en Joppe vormen het andere team

Minder afval, hoe doen we dit? ➔ gebruik doosjes!

De tijgersprong-

Don’t try this at home

turnjuf Hannelore

We kennen ze allemaal…Nina Derwael. Onze Olympische kampioene aan de brug ongelijke leggers. Deze zomer
kwam ze meermaals in beeld met haar gouden medaille.
Naast de individuele disciplines brug, grond en balk, hebben we in de gymnastiek ook nog ‘de sprong’. De
voornaamste toestellen waarover gesprongen wordt zijn de plint, de bok en het paard. Dit met behulp van een
springplank of een trampoline.
Tijdens de turnles, maakten we tevens kennis met enkele sprongen, waaronder de TIJGERSPRONG. En nee hoor,
dit heeft niks met een tijger te maken!
De tijgersprong is een sprong met aanloop, waarbij de handen zo ver mogelijk op de plint geplaatst worden. Hierbij
spreiden de kinderen zo ver mogelijk de benen (dit was voor sommigen zeer pijnlijk!). Door de verre handenplaatsing
en de krachtige afstoot op de springplank zweven de leerlingen als het ware door de lucht. Heel leuk om te doen!

Enkele leerlingen van de klas van juf Nathalie vonden het fantastisch om te kunnen vliegen en konden moeilijk
stoppen toen het tijd was. Kijken jullie even mee? Scan onderstaande QR-code om te bekijken.

De Sportbende
Slag om de Treffer

Zoals elk jaar nam onze sportclub ook deel aan ‘Slag om de Treffer’ in het Waregemse zwembad.
Een organisatie van de sportdienst ten voordele van de Vlaamse zwemweek.
Iedereen was schitterend op tijd en op de juiste plaats, zodat we nog voldoende tijd over hadden om de 6
spelletjes al eens op voorhand te bekijken.
Hierbij enkele sfeerfoto’s van de spelletjes:

Nadien kregen ze nog een zakje popcorn. Mmmmmmmm…dat smaakte nogal na zo een zware inspanning.
Het werd een gezellige namiddag en turnjuf Hannelore vond het alvast heel fijn dat jullie erbij waren!

Grote proficiat aan de 8 deelnemers!

Enkele reacties:

We hebben gespeeld op
springkastelen, matten, een band,
aan een touw gehangen en …dit
allemaal OP het water!
We hebben veel plezier gemaakt.
Mathias Vandewiele (klas juf Sofie)

De Sportbende
Waterpolo tornooi

Het waterpolo tornooi in Waregem op woensdag 27 oktober 2021 werd een voltreffer!
Iedereen groeide tijdens de matchen en vond z’n plekje (als aanvaller of als verdediger). Sommigen konden het
allebei! Hé, Danielle! Ze werkten allen goed samen.
De ploeg behaalde een derde plaats EN …elk een medaille! Wat een prestatie!
Een zeer grote PROFICIAT aan Jef Dhooge, Siebe Spilleers, Matthis Terrier, Clément Pinnoo, Mathias Vandewiele,
Danielle Verschuere en Marie-Laure Longueville!

DE fantastische ploeg (zonder Marie-Laure).

Verslagje waterpolo van Matthis (klas juf Hannelore)

Verslagje waterpolo van Siebe Spileers (klas juf Sofie)

Het was woensdag 27 oktober 2021.

Het verslag van de waterpolo.

We speelden een waterpolotornooi.

In Waregem het zwembad.

Ik was met vrienden Jef, Mathias en Clément.

Waterpolo was heel leuk.

Het was leuk in de waterpolo, ik was veel de keeper.

Siebe, Jef, Clément, Mathis, Mathias, Marie-Laure en
Danielle deden mee!

We moesten tegen andere scholen spelen, sommige
ploegen waren goed en sommige slecht. We moesten
zes wedstrijden spelen. We stonden op de derde
plaats en we kregen een medaille. Het was leuk!
We wonnen er drie en twee keer gelijkspel, we
verloren er één.
Groetjes,
Matthis

Het was van 13u tot 15u45.
Waterpolo was in het zwembad met een bal en we
wonnen de bronzen medaille.
De juffen waren heel trots op ons.
Geschreven door Siebe Spileers.

De Schilderbende
juf Sabrine

Voor dit kunstwerk laten wij ons inspireren door de magnifieke wereld onder water.
In het diepe, donkere water zwemmen grote waterschildpadden en zweven prachtige kwallen mee met de stroming
van het water.
Net zoals de Aboriginals, stempelen wij met fijne, houten stokjes stippen op ons kunstwerk. ‘Dot art’ heet dat.
Met veel geduld en precisie creëren wij een onderzeewereld met een schildpad of een kwal.
Kijk maar… Wij zijn druk bezig!

Groetjes van Elise, Eli, Elisa, Anass en juf Sabrine.
Oh ja… Nore, Luna, Camille en Kyana waren er deze keer niet,
maar zij werken ook aan hun kunstwerk.

Keukenhelpers van de maand
het keukenteam

september 2021
klas juf Greet B.
Amber, Xanya en Hanane
Youssouf, Cenni, Darina, Stefan en Kasper

oktober 2021
Lune Clochet
Nore Deven

november 2021
Nelia Bouckhout
Torck Noa

Wat zijn oorwormen?
klas juf Bieke/juf Louise – Milan Goeminne

1. Wie is de oorworm?
De oorwormen of huidvleugeligen (Dermaptera)
behoren tot de familie Forficulidae. Ze zijn
kruipende insecten. De oorwormen zijn alleseters.
Ze eten dood materiaal, kleine diertjes en
plantendelen. Ze komen voor in een kleine groep, maar velen hebben verschillende kleuren en afmetingen.
De oorwormen hebben vleugels, maar ze vliegen zelden tot nooit.

2. De woonplaats van de oorworm
De oorworm komt vooral voor in begroeide gebieden met voldoende schuilplaatsen. In België en Nederland
zijn er vijf soorten, namelijk: de grote/gewone oorworm, de bosoorworm, de kleine oorworm, de
zandoorworm en de ringpootoorworm. In Azië en Amerika leven de oorwormen in de warme, vochtige en
tropische gebieden. In Centraal en Noordwest-Europa komen er zeven soorten voor.

3. De uiterlijke kenmerken
De oorwormen hebben een typische insectachtige bouw, met vooraan de kop, daarachter het borststuk en
ten slotte het achterlijf.
a. Kop
Aan de voorzijde van de kop zijn twee paar tasters aanwezig. Die aan de bovenzijde worden de liptasters
genoemd en die aan de onderzijde de kaaktasters. De oorworm heeft bijtende monddelen aan de voorkant
van de kop. De kop draagt twee duidelijke gesegmenteerde antennes. De ogen zijn klein en kraalachtig.
b. Borststuk
Het grootste deel van het borststuk is gelegen onder de vleugels. Het borststuk draagt drie poten aan de
onderzijde en twee paar vleugels (voorvleugels en achtervleugels) aan de bovenzijde. Elk borststukdeel
draagt een paar poten. De poten kunnen heel verschillend zijn in vorm en grootte.
c. Achterlijf
Het achterlijf is onderverdeeld in verschillende segmenten of onderdelen. Daarin bevinden
zich de organen zoals de darmen en de voortplantingsorganen. De mannelijke oorworm
heeft altijd tien segmenten en de vrouwtjes hebben er acht. Het uiteinde van het achterlijf
draagt de kenmerkende pincetachtige achterlijfaanhangels. De oorwormen gebruiken
dit voor verschillende functies, zoals het vasthouden van prooien, als wapen en om de
vleugels uit te trekken.

4. Het voedsel
Oorwormen leven van dood, levend, plantaardig of dierlijk
materiaal. Sommige soorten staan ervoor bekend dat ze
voornamelijk planten eten of voornamelijk op andere dieren jagen.
De meeste soorten echter hebben een menu dat bestaat uit dode
en levende insecten (ook eieren en larven van insecten), algen,
schimmels, mossen en plantendelen zoals jonge blaadjes, bloemen
en vruchten. Vele soorten eten ook wel kleine diertjes.

5. De vijanden en de verdediging
De oorwormen hebben vele vijanden omdat ze nooit giftig zijn en ook geen sterke afweer hebben.
Ze worden dus door vele insecteneters gezien als een makkelijk hapje. Zowel vogels, zoogdieren, amfibieën
en rovende geleedpotigen als sluipvliegen en spinnen eten oorwormen. Vogels die veel oorwormen eten
zijn onder andere de ekster, de Vlaamse gaai, de spreeuw en de koolmees. Verschillende parasieten zoals
bacteriën en insecten-aantastende schimmels zijn ook belangrijke vijanden van de oorworm.

6. Enkele weetjes
•

Wist je dat de mensen vroeger dachten dat oorwormen doofheid konden genezen?

•

Wist je dat oorwormen niet graag in je oor kruipen?

•

Wist je dat men in het Duits ohwürmer zegt tegen een oorworm, ze in Engeland earwigs zeggen, in het
Fries het earkekrûper of foarkestekker is en in het West-Vlaams spreken ze van een oorebeeste!

