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Woordje voor de leerlingen 

directeur Krist 

 

 

Hallo Youtubers, TikTokkers, WhatsAppers en andere schermpjeskinderen. 

Kunnen jullie al raden waarover mijn woordje voor jullie zal gaan? 

 

Juist…  

over sociale media. 

 

 

Kunnen jullie ook raden waarom het over sociale media zal gaan? 

 

Neen…  

niet juist…  

niet omdat er tegen volgend schooljaar nog veel meer laptops, tablets en chromebooks voor jullie in school zullen 

zijn. 

 

 

Denk nog eens goed na?! 

  



 

 

Ja!!!!! 

Wel juist nu!! 

Omdat de juffen, meesters en de directeur de voorbije weken heel veel klachten kregen over pesten via sociale 

media. Kinderen hebben op school ruzie omdat ze ’s avonds of zelfs ’s nachts lelijke berichten naar elkaar sturen via 

WhatsApp, Instagram, Messenger. 

  

 

Pesten is heel erg. We zien, horen en lezen dikwijls wat voor erge gevolgen dit kan hebben. 

Het is vooral erg voor de kinderen die gepest worden, maar… 

het is ook heel erg vervelend voor de juffen en de meesters. 

De kinderen die gepest worden of de ouders van deze kinderen laten aan de juf, meester of directeur weten wat er 

gebeurd is en willen dat zij dit helpen oplossen. Dit pesten gebeurt dus altijd ’s avonds, soms ’s nachts, tijdens  

weekends of vakanties maar toch zijn het de juffen, meesters of directeur die hier op school veel tijd moeten aan 

besteden. 

Ook voor ons is dit dus echt niet leuk. 

 

Wij willen vooral bezig zijn met jullie goed te leren lezen, schrijven, rekenen, knutselen, sporten, zingen,  

computeren, typen, samenwerken. Wij willen leerrijke uitstappen, toffe sportdagen, mooie feesten, leuke 

maandpunten… voor jullie organiseren EN... wij willen dus liever niet veel tijd verliezen aan het online pesten. 

De juffen, meesters en directeur van Zonneburcht vragen daarom nogmaals om NIET TE PESTEN. 

 



 

                                                             

 

                                                    

Straks is het dus vakantie. 

Veel van jullie Zonneburcht-vrienden en -vriendinnen zullen jullie een tijdje niet meer ontmoeten.  

Velen van jullie zullen dus wel via de computer of GSM met elkaar contact houden. 

Dit kan en mag zeker, maar… maak er leuke contacten van.  

                                                     

Stuur dus enkel maar leuke, lieve, toffe, grappige, mooie berichtjes, filmpjes… zodat het op dinsdag 19 april na de 

paasvakantie een echt leuk weerzien is en een start van een tof, leuk en pest-vrij derde trimester! 
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Woordje aan de ouders, vrienden, sympathisanten 

directeur Krist 

 

 

In veel vorige lente-edities van onze schoolkrant keek ik terug op de voorbije 2 trimesters om te zien 

welke van de doelstellingen reeds verwezenlijkt werden.  

Deze keer ga ik dit nu écht niet doen.  

Hoewel nu en dan toch nog eens een leerkracht covid-besmet raakt, lijkt het corona-tijdperk nu toch 

echt wel eventjes achter de rug.  

Enkele zaken zoals de pompjes met handgel, de flacons met ontsmettingsspray, de open deuren en 

ramen, de CO2-meters... zullen nog wel even blijven, maar toch kijken we nu vooral vooruit naar andere 

zaken.  

We kijken uit naar allerlei initiatieven die ongeveer 2 jaar on-hold stonden en die we nu eindelijk weer 

zullen kunnen organiseren. 

• Zo vertrekken op 19 april 2 klassen voor 4 dagen op openluchtklas naar Brasschaat. 

• De week daarna vertrekken dan nog eens 2 klassen op openluchtklas naar de Rode Berg en dit 

voor 3 dagen. 

• De vormselviering 2022 van 30 april - we hopen opnieuw op veel familie in de kerk en natuurlijk 

ook achteraf tijdens de receptie op school en... dit zonder ‘lelijke’ mondmaskers. 

• Bezoeken van ouders van kandidaat nieuwe leerlingen mogen nu ook weer tijdens de lessen.  

De overstap naar een school voor buitengewoon onderwijs is voor velen een heel grote stap.  

Het is dan ook goed dat deze ouders onze school in werking kunnen zien alvorens deze 

belangrijke beslissing te nemen. 

• Natuurlijk hopen wij ook dat onze sportdag op dinsdag 17 mei op de verschillende locaties 

gewoon kan doorgaan. 

• De week daarna willen we héél graag onze gepensioneerde collega’s nog eens uitnodigen naar  

hun vroegere werkplek waar ze zo veel jaren zo veel kinderen zo veel geleerd hebben. 

• En… de komende weken zijn er nog 2 collega’s die na een lange Zonneburcht-carrière op 

welverdiend pensioen mogen.  

Daarom willen we dus graag nog 2 serieuze pensioenparty’s organiseren. 

 

 

 

 



 

• Niet alleen van leraren zal afscheid genomen worden.  

Minstens 53 leerlingen zullen ook onze school verlaten.            

De meeste om naar het middelbaar onderwijs te vertrekken.  

Ook zij verdienen een mooi afscheidsfeest; we zullen er alles aan doen hen dat in hun  

laatste Zonneburcht-week te gunnen. 

Zag ik hier en daar al een traantje bij de ouders?                                                                                                            

Dachten jullie geen feestje te krijgen?                                                                                                                                

Fout! …  

Het feestcomité van Zonneburcht slaat de handen in elkaar om voor jullie een mooi feest te organiseren.           

We hopen om, net zoals vroeger, nog eens een écht schoolfeest met spijs, drank en animatie te plannen.                                              

Hou jullie mailbox en de heen- en weermap dus goed in de gaten… de uitnodiging komt er weldra aan. 

Oei… ik hoor jullie tot hier denken… “Wordt er enkel gefeest in die school? “ 

Neen hoor… behalve een ‘feest’school blijven we ook en vóóral een leer-, leef- en leesschool.  

U mag er zeker van zijn dat wij ons tijdens de resterende 11 weken van 2021 -2022 nog volop inzetten  

om de kinderen een grote stap vooruit te helpen in hun schoolse ontwikkeling.  

Met héél wat nieuwe leerstof, wekelijks meerdere taken, nu en dan een toets, een uitgebreid rapport dat  

met de ouders besproken wordt, een grondige evaluatie van elk kind door het klasteam… beloven het nog, 

zowel voor de kinderen als voor de juffen en meesters, héél belangrijke en drukke tijden te worden.  

Het zal dus niet slecht zijn om het derde trimester te starten met volgeladen batterijen. 

 

De paasvakantie is daarom enorm welgekomen voor mijn leerlingen en mijn leraren.  

Zij kunnen even uitrusten, de nodige energie en vitaminen opdoen om er dan op 19 april terug in te vliegen. 

Ik wens hen dus een deugddoende vakantie toe.  

 

Beste ouders, vrienden, sympathisanten, ik hoop natuurlijk dat ook jullie enkele vrije dagen te wachten 

staan waarop jullie samen met het gezin, de familie, de vrienden wat kunnen genieten van heel wat mooie 

momenten en… hopelijk ook wat mooi lenteweer. 

 

 

 

 



 

 

مبارک  اختر    

 

سعيد فصح عيد   

 

Честит Великден  

 

Joyeuses Pâques  

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket  

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych  

 

Paste Fericit  

 

Христос воскрес  

 

Срећан Ускрс  

 

Felices Pascuas  

 

Mutlu Paskalyalar  

 

Gezuar Pashket  

 

Fijne paasdagen voor iedereen! 

 

 



Familienieuws 

Zonneburcht 

 

 

 

Zuster Bosco, Joanna Nuyvels, overleden op 13 januari 

2022, stichter van sportfederatie Nasso-Miva (zie ook 

volgende bladzijde);  

 

Mevr. Maria Feys, overleden op 15 januari, meme van Lila 

(klas juf Ine D.); 

 

Dhr. Michel Van Lancker, overleden op 11 februari, pepe 

van Lilly (klas juf Joke);  

 

Mevr. Frida Lelan, overleden op 26 februari, oma van Stijn, de man van juf Ine O.; 

 

Mevr. Christiane Gekiere, overleden op 8 maart, oma van Stefanie Dejagere, ondersteuner van 

Zonneburcht in Ondersteuningsnetwerk Zuid; 

 

Mevr. Hade De Volder, overleden op 20 maart, schoonzus van juf Greet Callens. 

 

 

 

 

Casper, geboren op 15 maart, een kleinzoontje voor juf Hilde Lavens; 

Elis, geboren op 17 maart, een kleinzoontje voor juf-op-pensioen Jeannine. 

 

 

 

 

 



Afscheid van Zuster Bosco 

juf Hilde V. 

 

 

Zoals jullie in het familienieuws konden lezen is Zuster Bosco, Joanna Nuyvels, overleden. Zuster Bosco werd net geen 

101 jaar. 

Zuster Bosco stond, samen met oud-Zonneburcht-directeur Hervé Debouver, aan de wieg van sportfederatie NASSO-

MIVA. Dit is een vereniging die sportactiviteiten organiseerde voor leerlingen die uit de boot vielen bij gewone 

sportclubs. Eigenlijk een voorloper van de G-Sport dus. Onze eigen Zonneburcht-sportclub BOVTI sloot hier bij aan. 

Zij organiseerden activiteiten op woensdagnamiddag en tijdens de weekends. Regelmatig namen leerlingen van 

Zonneburcht deel aan zwem- en atletiekwedstrijden, loopcrossen, netbaltoernooien… Deze gingen in gans 

Vlaanderen door. Enkele keren kon Zonneburcht zelfs deelnemen aan internationale wedstrijden in Duitsland, 

Frankrijk, Nederland, Spanje en Zweden. 

Wisten jullie dat… 

Zuster Bosco heel zuinig omsprong met geld. Ze maakte de medailles zelf! Telkens kregen alle deelnemers 

een medaille en telkens waren ze heel erg fier. Juffen Carine, Cecile, Jeannine, Marleen en Mia, die vaak 

meegingen naar de wedstrijden op zondagnamiddag, kunnen dit beamen. 

Zuster Bosco altijd “haar kap” moest aanhouden, maar… dit in West-Vlaanderen lekker niet deed. 

 

Ze is een echt boegbeeld dat wij nooit zullen vergeten. 

 

 



WIE O WIE? 

juf Sabine en juf Joke 

 

 

Op school zijn wij heel hard bezig met het lezen van boeken. Onze bib werd 
helemaal vernieuwd en elk jaar worden er nieuwe boeken aangekocht. De 
kinderen mogen hier om de 2 weken boeken kiezen en meenemen naar 
huis om te lezen. Op die manier stimuleren we de kinderen om ook thuis te 
lezen. De boeken mogen ook in de klas gelezen worden natuurlijk. 
 
Dit jaar willen we nog iets extra organiseren: ‘een boekenruilkast’. Dat is 
een soort kast waar je vrij boeken mag uitnemen en lezen. Heb jij thuis nog 
een boek dat je zelf niet meer nodig hebt maar waarvan je denkt dat 
anderen dit zeker moeten lezen? Dan mag je dit boek ook in die kast steken.  
 

Gezocht: Ontwerper/ Handige Harry 
We zijn op zoek naar een ontwerper en/of iemand die voor ons een boekenruilkast kan maken. 
  
Waaraan moet onze boekenruilkast zeker voldoen? 

o De kast moet weersbestendig zijn (de boeken mogen niet nat worden). 
o Iedereen moet aan de kast kunnen (zowel de kleine als de grote leerlingen). 
o Er moeten ongeveer 50 boeken in passen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wil jij graag helpen? Vul dan onderstaand strookje in en geef het terug mee met jouw zoon/dochter. 
 
We zijn benieuwd naar jullie ideeën!  
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(naam)…………………………………….. ouder van ……………………………………………………………………… 
 

o Ik heb een idee voor een ontwerp van de boekenkast. 

o Ik wil graag helpen bij het maken van de boekenkast. 

o Ik heb bruikbaar materiaal voor het maken van de boekenkast. 



Schoolvoorstelling Moenieworrienie 

klas juf Joyce 

 

 

 

Eindelijk mochten we weer! 

Op dinsdag 8 maart 2022 gingen wij samen met de klas van juf Sabrine naar een toneelvoorstelling kijken in De 

Schakel. De toneelvoorstelling had een hele gekke naam: ‘Moenieworrienie’.  

Nu denken jullie waarschijnlijk ‘Moenieworrienie’, wat betekent dat? ‘Moenieworrienie’ is Zuid-Afrikaans voor ‘je 

moet je geen zorgen maken.’ En laat dat nu net zijn wat de vier personages in deze voorstelling veel te veel doen.  

Samen gingen ze op weg naar ergens, waar zorgen niet bestaan. De bestemming was onduidelijk, maar ze hadden 

elkaar en ze waren vastberaden er te geraken.  

Wij vonden het een leuke, grappige voorstelling maar ook een beetje eng. 

Hieronder enkele meningen van de leerlingen: 

Guillaume en Mila-Julie: “Het was grappig! De personages vielen af en toe op de grond. Wij vonden het ook grappig 

als de meneer met de lange doos zijn vingers in het mini doosje stak. Hij voelde iets kriebelen en uiteindelijk zat er 

niets in. De andere mevrouw werd boos. ’’  

Chloë: “Ik vond het eng dat de man met de rechte doos bijna van het podium viel.” 

Nina: “Ik vond het grappig dat ze de pijlen op de grond volgden. Wanneer wij iets riepen zeiden ze ‘huh’”.  

Emma: “Ik vond het jammer dat de voorstelling gedaan was.” 

Aaron en Emilio: “Wij waren zeer nieuwsgierig naar wat de voorstelling zou brengen.”  

Julien: “Ik vond het leuk, mooi en grappig. De muziek stond wel een beetje te luid. De zonsondergang was mooi 

gemaakt met het licht.” 

Kian en Milan: “Wij vonden het een mooi toneel.” 



Ssst! 

klas juf Ine D. 

 

 

Op dinsdag 15 februari ging de klas van juf Ine naar CC De Schakel.  

Daar konden we kijken naar de theatervoorstelling ‘Sttt!’ door Brutaal Jong.  

 

We kregen een liefdesverhaal te zien tussen Geert en Gerlinde.  De voorstelling was gebaseerd op het boek              

‘De jongen die een eikenhouten stoeltje at’, geschreven door Edward van de Vendel en Gerda Dendooven.  

 

Geert vindt zichzelf veel te gewoon, een nietsnut. Hij vindt Gerlinde een fantastisch leuk meisje.  

Ken je dat gevoel? Kriebels in de buik! Verliefd zijn! Dat gevoel heeft Geert.  

Alleen denkt hij dat Gerlinde hem niet ziet staan...  

 

De man is zo verliefd op haar dat hij zelfs een eikenhouten stoeltje opeet.  

Sindsdien krijgt hij steeds meer aandacht van Gerlinde.  

Hij wordt zelfs wereldberoemd!  Maar opeens wordt het hem allemaal teveel 

en komt de waarheid aan het licht…. 

 

Sommigen van onze klas vonden het een mooi verhaal, voor anderen was het 

minder hun ding. Toch werd er heel wat gelachen!  

Ook de kus wekte verschillende reacties op. 

 

Na de voorstelling mochten de leerlingen even ravotten op het speelpleintje aan het zwembad. Dat vonden de 

meesten superfijn!  

 

 

 



Sfeerbeelden 

juf Ine D. 

 

 

The Big Five … Wat is dat?  

We leerden erover naar aanleiding van  Sunshine 4 

Kids!  

Wist je dat Kenia gekend is om op safari te gaan?  

Daar kan je ‘The Big Five’ (luipaard, neushoorn, 

buffel, olifant en leeuw) spotten.  

Jagen op deze dieren is erg moeilijk!  

We knutselden een leeuw, met aandacht voor de 

manen…  

Het hoeft niet altijd werken te zijn!  

De leerlingen werden voor de krokusvakantie 

verwend met pannenkoeken. Bakken en smullen maar! 

Alleen met onze klas op het Zonneplein? Wat fijn!  

 

 

 

 

  

 

 

We speelden een verkeersmemorie tijdens de lessen W.O..  

Ook een gezelschapsspelletje is ons ding!  

 

Samen lukt het soms beter dan alleen! Tijdens de lessen taal wordt er wel eens  

in groepjes gewerkt.  



Nieuws van de klimaatbende  

klassen juf Hilde R./Tine en juf Hannelore 

 

 

  

In februari deden we een eerste controle.  

Dit controleerden we:  

1) Lichten uit tijdens de speeltijd? 

2) Afval goed gesorteerd? 

3) Digibord tijdens de speeltijd uit? 

4) Computer in slaapstand?   

 

Dit zijn de resultaten: 

    

   

We zijn op de goede weg vonden de detectives, maar het kan altijd een beetje beter. 

Na de paasvakantie volgt er nog een tweede controle van de lokalen.  

De resultaten volgen in de zomerschoolkrant. 

 

 

 

 

65%
18%

17%

Lichten uit tijdens de speeltijd

GOED BEZIG

DIT MOET BETER

niet aanwezig

43%

48%

9%

PC in slaapstand tijdens de speeltijd

GOED BEZIG

DIT MOET BETER

niet aanwezig

54%
26%

20%

afval correct sorteren

GOED BEZIG

DIT MOET BETER

niet aanwezig

52%

12%

36%

digibord uit tijdens de speeltijd

GOED BEZIG

DIT MOET BETER

niet aanwezig


