
 

 
 

 
 
M E I  2 0 2 2 
 

WISTEN JULLIE DAT… 
     

dinsdag 2 mei 67 laptops voor de leerlingen geleverd werden? 
 

diezelfde dag 12 leraren en 1 directeur 😉van Zonneburcht de 4de en laatste sessie 

van hun EHBO-opleiding volgden? 
 
deze 13 cursisten weldra hun diploma “bedrijfshelper EHBO” zullen ontvangen? 
 
woensdag 3 mei de nieuwe digitale telefooncentrale met maar liefst 13 mobiele 
telefoons, na enkele weken uittesten, volledig afgewerkt werd? 
 
donderdag 5 mei de meeste van onze schoolverlaters, met de grootste zorgen van de 
CLB-arts, CLB-verpleegkundige en Zonneburcht-kinesisten Carine en Rita, in hun 
vertrouwde Zonneburcht hun tweede inenting tegen het HPV-virus kregen? 
 
diezelfde donderdag het nieuw SEO-maandpunt “Goeiedag. Een pluim geven.” 
voorgesteld werd door de klassen van juffen Els en Joke? 
 
vrijdag 6 mei de dag van onze schoolfotografie was en wij elk jaar weer ons uiterste 
best doen om dit met zo weinig mogelijk verlies van leertijd te laten verlopen? 
 
diezelfde vrijdag nieuwe CLB-directeur Katrien kwam kennis maken met onze school? 
 
maandag 9 mei een belangrijke dag was voor de zwemlessen want wij dan van start 
gingen met het jaarlijkse brevetzwemmen? 
 
onze zwemleraren dan meerdere andere juffen en meesters inschakelen om te tellen 
en noteren hoeveel lengtes onze leerlingen kunnen zwemmen? 
 
op donderdag 12 mei onze 2 klimaatklassen van juffen Hilde/Tine en van Hannelore, 
samen met alle andere klassen van de Waregemse Klimaatbende naar een leuke 
slotactiviteit 2021 – 2022 mochten? 
 
diezelfde donderdag een eerste van 2 klassen van BIZ Budget, een organisatie die wij 
via brugfiguur Debby leerden kennen, “financiële educatie” kreeg? 
 
de bedoeling van deze namiddag was dat de leerlingen van de klas van juf Joke D. 
goed leerden omgaan met geld? 
 
een andere organisatie, namelijk Connect, deze maand meermaals onze speelplaats 
kwam observeren om ons nadien tips en suggesties te geven om onze speeltijden 
nog veiliger en aangenamer te laten verlopen? 



op dinsdag 17 mei onze jaarlijkse sportdag doorging en dit, ook dit jaar weer, een 
buitengewone dag werd dankzij het enorme voorbereidende werk van sportleraren 
Hannelore, Hilde en Brecht en dankzij de sponsoring van onze oudervereniging? 
 
één van de leden van onze oudervereniging ons tijdens de vergadering van 19 mei een 
pluim gaf omdat wij altijd ons best doen om de uitstappen of speciale activiteiten zo 
goedkoop mogelijk te houden? 
 
vrijdag 20 mei een tweede sessie van de financiële educatie doorging, ditmaal voor 
de klas van juf Joke A.? 
 
op woensdag 25 mei de laatste pedagogische studiedag van dit schooljaar in het 
teken stond van ons computer-onderwijs? 
 
de kinesisten, logopedisten, orthopedagoog en psycholoog dan aan andere 
belangrijke schoolprioriteiten mogen werken? 
 
er midden mei, bovenop de 67 laptops van 2 mei, ook nog eens 2 laptopkarren in 
Zonneburcht geleverd werden? 
 
er nu zowel op de gelijkvloerse als op de eerste verdieping een kar met 15 steeds 
opgeladen laptops beschikbaar zal zijn voor als een leerkracht met zijn voltallige klas 
met de laptops wil werken? 

 
er deze maand heel veel naschoolse overlegmomenten van leraren waren in allerlei 
werkgroepen? 
 
er op dit moment werkgroepen zijn voor het schoolfeest van zaterdag 25 juni, het 
schoolproject, het schoolverlatersfeest van 25 juni, de militaire taptoe van donderdag 
16 juni, het pensioen van juf Marleen op 30 juni, leespromotie, terugkomdag van 
onze gepensioneerde collega’s en een werkgroep die onze SEO-werking volgend 
schooljaar volledig wil vernieuwen? 

 
steeds meer nascholingen en vergaderingen weer fysiek kunnen doorgaan en deze 
maand dan ook sinds lang weer meerdere leraren een halve of hele dag afwezig 
waren om zich te gaan professionaliseren? 
 
er deze maand ook opvallend veel oudercontacten doorgingen in Zonneburcht om op 
vraag van ouders of van klasteams allerlei zaken te bespreken? 
 
er deze maand ook weer veel, zeg maar heel veel bezoeken waren van ouders van 
kandidaat nieuwe leerlingen? 
 
 
 

 

  het Zonneburcht-team 
   
   
 
 


