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WISTEN JULLIE DAT… 
     

1 februari de minst spannende “1 februari” was van de voorbije 19 jaar? 
 
dit normaal een spannende dag is omdat op 1 februari namelijk bepaald wordt 
hoeveel lestijden en hoeveel geld wij krijgen het volgende schooljaar? 
 
deze middelen berekend worden op basis van het aantal leerlingen op die eerste dag 
van februari? 
 
doordat onze school al vanaf de eerste schooldag van dit schooljaar volzet was, wij al 
lange tijd wisten hoeveel middelen wij ongeveer volgend schooljaar mogen verwachten? 
 
wij nu ook al weten dat van onze 220 leerlingen er na dit schooljaar 53 de school 
zullen verlaten? 
 
er dus 53 plaatsen vrij komen in onze school? 
 
het er naar uitziet dat die ook weer allemaal zullen ingevuld geraken omdat er nu al 
44 kandidaat nieuwe leerlingen werden aangemeld ? 
 
er deze maand al heel wat, bijna dagelijks, naschoolse bezoeken waren van de 
ouders van deze aangemelde kinderen? 
 
deze maand heel wat klassen weer eens sinds lang naar een toneel of film in het 
Waregemse cultuurcentrum De Schakel mochten? 
 
de juffen en meesters heel vaak fier terugkeren omdat zij telkens kunnen vaststellen 
dat de leerlingen van Zonneburcht zich tijdens zo’n uitstappen echt wel flink gedragen?  
 
onze leerlingenraad op donderdag 3 februari over de middag vergaderde? 
 
de kinderen van juf Evelien diezelfde dag een heel leerrijke en leuke namiddag 
beleefden tijdens de leeruitstap naar bakkerij Bracke? 
 
dit een bijzondere donderdag werd want ook op die dag onze vormelingen hun eerste 
les vormselcatechese in 4 groepen kregen? 
 
maandag 7 februari van start gegaan werd met de eerste reeks van onze rugschool 
die al onze schoolverlaters bij onze kine’s van Zonneburcht mogen volgen? 
 
vrijdag 11 februari voor het eerst een pedagogische studiedag via Teams gehouden werd? 

 



daags voordien de leraren een voorraad vitaminen mochten meenemen onder de 
vorm van een kiwi, een appelsien, een yoghurt, noten en een vitaminendrankje als 
tussendoortje tijdens deze digitale studiedag? 
 
de studiedag gestart werd met het aanleren van een ademhalingstechniek die voor 
minder stress en voor een betere nachtrust zou moeten zorgen? 
 
dit een techniek was die de directeur de week voordien leerde kennen tijdens het 
driedaags digitaal colloquium voor de directies van alle Vlaamse katholieke scholen 
buitengewoon onderwijs? 

 
maandag 14 februari niet alleen Valentijn was, maar ook de start van de 2de periode van 
onze prachtige Bende-werking? 

 
veel van onze leerlingen dankzij de vrijwillige inzet van een aantal idealistische leraren 
over een middag in die Bendes kunnen genieten van een gratis vrijetijdsaanbod? 

 
dinsdag 15 februari een lastige dag werd voor onze kopieermachine omdat de 220 
uitgebreide rapporten moesten worden afgeprint? 
 
die dag ook om 16.15 uur de 2de vergadering van dit schooljaar van onze schoolraad 
met een vertegenwoordiging van leraren, ouders en lokale gemeenschap bijeenkwam? 
 
het filmpje dat wij op vrijdag 18 februari van meesters Koen, Kurt en Wim kregen, 
het startschot was van onze “Weken tegen het pesten”? 
 
wij heel erg hopen dat onze leerlingen hier wat van opsteken omdat er de voorbije 
weken heel veel klachten kwamen over en heel veel leertijd verloren ging aan het 
oplossen van naschools pesten op sociale media? 

 
psycho Marjolein zelf nog eens een mooie en duidelijke eigen folder voor kinderen en 
voor ouders over dit enorme probleem maakte? 
 
wij heel blij waren dat wij maandag 21 februari de ouders weer fysiek in Zonneburcht 
konden verwelkomen voor de bespreking van het oudercontact? 
 
diezelfde dag in de namiddag het 2de groepsmoment van de vormselvoorbereiding in 
onze zaal doorging? 
 
de vormelingen al enkele mooie zaken knutselden die gebruikt zullen worden om de 
kerk op te smukken tijdens de viering op zaterdag 30 april? 
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