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WISTEN JULLIE DAT… 
     

maandag 10 januari, de eerste schooldag van 2022, van start ging met een groeps-
moment op de speelplaats? 
 
de directeur alle kinderen en leraren uitnodigde naar de nieuwjaarsreceptie die later 
in de voormiddag gehouden werd? 
 
direct na de korte voormiddagspeeltijd de klassen van juffen Bieke, Hannelore en Tine 
het nieuwe maandpunt ‘Dankbaarheid’ bekend maakten aan de hand van een mooi 
filmpje? 
 
Zonneburcht-burgemeester Nomi daarna een mooie nieuwjaarsspeech gaf? 
 
het dan de moment was voor de directeur om te trakteren met bubbels en dit in de 
gloednieuwe champagneglazen die speciaal voor onze leerlingen aangekocht werden? 
 
die glazen zeker nog goed van pas zullen komen in onze leef-, lees-, beweeg-, leer- 
en… trakteerschool? 
 
die eerste dag van het tweede trimester ook al weer meteen enkele Zonneburcht-
leerkrachten op nascholing gingen? 
 
op dinsdag 11 januari dan al één van de vele werkgroepen naschools vergaderde? 
 
juffen Els C., Ida, Nathalie en Sofie D. terug samenkwamen om de vormselcatechese 
verder voor te bereiden? 
 
ook de daaropvolgende dinsdag, 18 januari dus, vergaderd werd om de vormsel-
voorbereiding verder op punt te zetten? 
 
de eerste naschoolse personeelsvergadering van 2022 niet met het volledige team in 
onze zaal in Zonneburcht, maar op de computer via Teams gehouden werd? 
 
wij de voorbije weken regelmatig naschools, corona-safe bezoek kregen van ouders 
van kandidaat nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar? 
 
er nu al ouders, scholen, CLB-begeleiders van 33 leerlingen ons contacteerden of 
informeerden om een leerling volgend schooljaar in Zonneburcht te laten starten? 
 
er voor volgend schooljaar iets meer dan 50 vrije plaatsen zullen zijn? 
 
wij op maandag 24 januari van start gingen met de 2de reeks klassenraden? 
 
 



de 22 klasteams daar alle leerlingen van school uitgebreid bespreken om te zien als 
alles zo goed als mogelijk loopt en als er eventueel aanpassingen moeten gebeuren? 

 
de klas van juf Hannelore op vrijdag 28 januari Chocolate Nation in Antwerpen bezocht? 
 
de 8 kinderen van deze klas heel enthousiast terugkeerden van het bezoek aan dit 
toch wel bijzondere museum? 
 
zij deze uitstap deden met de trein? 
 
deze uitstap de ouders en de school geen euro kostte want dit betaald werd met de 
reischeque die deze klas, nu al 2 maanden geleden, van Sinterklaas kreeg? 

 
sinds midden deze maand in alle lokalen van Zonneburcht een CO2-meter beschikbaar is? 
 
leerlingen en leraren sindsdien heel goed kunnen volgen als de luchtkwaliteit in klas 
nog voldoende is of als er extra verlucht of geventileerd moet worden? 
 
31 januari een memorabele ‘Dag van de directeur” geworden is? 
 
de directeur verrast werd met een supergroot boostervaccin vol “energiebommetjes”? 

 
de leerkrachten ook afspraken om gans de dag de directeur niet te storen en dus zo 
weinig mogelijk op de deur te gaan kloppen? 
 
de directeur over de middag dan ook nog eens verrast werd met het optreden van 
ons eigen Zonneburcht-orkest dat dit schooljaar werd opgericht? 
 
juffen Els L. (tamboerijn en triangel), Fien (klarinet), Greet C. (gitaar), Hilde L. 
(blokfluit), Marjolein (accordeon) en Tine (saxofoon) een prachtige versie brachten 
van “You are my sunshine”? 
 
de directeur niet heeft kunnen ervaren als er wel of niet gestoord werd omdat hij 
bijna gans de dag van de ene vergadering naar het andere overleg ging? 
 
wij het nu eens heel bewust niet gehad hebben over het lelijke C-woord waar wij al 
maanden aan een stuk mee opstaan en mee gaan slapen? 
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