
 

 
 

 
 
M A A R T  2 0 2 2 
 

WISTEN JULLIE DAT… 
     

de grootste bijzonderheid deze maand toch wel de vele bezoeken van de oud-
leerlingen was? 
 
bezoek van oud-leerlingen aan hun vroegere school Zonneburcht al jarenlang een 
traditie is, maar dit de voorbije 2 jaar door corona niet meer mogelijk was? 
 
onze oud-leerlingen echter blijkbaar van plan zijn hun schade ferm in te halen en wij 
nu dus geregeld terug jongeren over de vloer krijgen? 
 
het voor ons erg leuk is om die, ondertussen groot geworden, gasten terug te zien, te 
merken dat ze gelukkig zijn en te horen dat zij het goed stellen in hun middelbare 
scholen of… op hun werkplaatsen al? 

 
er deze maand ook wel erg veel bezoek was van ouders van kandidaat nieuwe leerlingen? 
 
een tweede bijzonder verschijnsel vorige maand de gewichtstoename van de juffen 

en meesters was😉? 

 
de superlekkere taarten, cakes, koeken, desserts… die de voorbije weken aan de 
leraarskamer verkocht werden ten voordele van Sunshine4kids daar ongetwijfeld de 
oorzaak van waren? 
 
er gebak was dat de kinderen in klas maakten, maar er ook veel lekkers was dat door 
ouders of grootouders klaargemaakt werd? 
 
juf Tine op donderdag 17 maart samen met haar 15 keukenchefs maar liefst 155 
cupcakes bakte? 
 
er ook nog carwash, sponsortochten en andere acties gehouden werden voor ons 
vastenproject? 
 
jullie in de volgende Zonneflits zullen kunnen lezen welk mooi bedrag wij nu weer aan 
Sunshine4kids zullen kunnen schenken? 
 
het niet bijzonder is in onze school, maar wel telkens heel tof, dat er in deze periode 
van het jaar telkens een aantal leraren zijn die iets organiseren in het teken van de 
Jeugdboekenmaand? 
 
de Jeugdboekenmaand dit schooljaar in Zonneburcht op gang geschoten werd op 
maandag 7 maart? 

 
alles dit jaar in het teken stond van “The Masked Reader”? 
 



het lees-promo-team ons die dag verwelkomde met een prachtig muziek- en dansoptreden? 
 
zij daarna elke vrijdag een gemaskerde lezer lieten voorlezen uit een mooi jeugdboek 
en de kinderen moesten raden wie onder de pakken en achter de maskers schuilden? 
 
pas op vrijdag 1 april bekend gemaakt werd wie de gemaskerden waren, maar dit 
dus ook iets is dat pas in de volgende Zonneflits zal vermeld worden? 
 
wij met zo’n initiatieven telkens weer hopen om nog meer kinderen warm te maken voor 
boeken en voor lezen? 

 
deze maand een stagiaire logopedie en een stagiaire kleuteronderwijs boeiende en 
leerrijke ervaringen kwamen opdoen in onze school voor buitengewoon onderwijs? 

 
er deze maand ook weer heel veel tijd gestoken werd in de mooie schoolkrant die 
jullie net voor de vakantie ontvingen? 

 
de apotheose van het schoolkrant-gebeuren niet het drukken van de meer dan 300 
exemplaren is, maar wel de bekendmaking van de winnaars van de prijskamp? 
 
dit een ideale gelegenheid is voor veel van onze kinderen om te leren omgaan met 
winst (wel prijs) en verlies (geen prijs)? 
 
het telkens de jongste kinderen van Zonneburcht zijn die met hun onschuldige kinder- 
handjes de winnaars van elke klas, van de ouders en van de leraren mogen trekken uit 
de pakketten met deelnemingsformulieren? 
 
er deze keer niet veel ouders aan de wedstrijd deelnamen, maar er toch weer een 
mooi geschenk, nu een fles rosé, kon weggegeven worden en dit, reeds voor de 2de 
keer, aan de mama van Danielle uit de klas van meester Wim? 
 
juf Ann de winnaar werd van de deelnemende leraren? 
 
na enkele groepsmomenten en meerdere lessen catechese tijdens de voorbije maanden, 
de vormelingen nu ook van start gegaan zijn met het oefenen van de zang voor de 
viering op 30 april? 
 
na een covid-pauze van meerdere maanden op maandag 14 maart eindelijk de derde 
sessie (van vier) van de EHBO-opleiding van 13 Zonneburcht-personeelsleden kon 
doorgaan? 
 
er ondertussen ook al geïnvesteerd werd in een nieuwe telefooncentrale waarmee 
onder andere heel vlug onze EHBO-ploeg zal kunnen opgeroepen worden indien nodig? 
 
er de voorbije weken ook werk gemaakt werd van de bestelling van 52 laptops voor 
leraren, 67 laptops en 29 tablets voor de leerlingen? 
 
dit deels kan met het extra geld dat we van de onderwijs-minister kregen voor de 
Digisprong, maar er zeker ook eigen geld van school nodig zal zijn om deze grote, 
maar belangrijke investering te bekostigen? 
 

het Zonneburcht-team 


