
 

 
 

 

 
J U N I 2022 

 
WISTEN JULLIE DAT… 

     
de laatste maand in onze school weer een superdrukke maand werd? 

 
er elk schooljaar tijdens de maand juni altijd nog veel op het programma staat? 

 
er nog veel toetsen afgenomen werden om te controleren hoe groot de vorderingen 
van onze leerlingen het voorbije schooljaar waren? 

 
de leraren de prestaties van onze leerlingen dan ook nog eens op een heel uitgebreid 

rapport invulden? 
 
deze prestaties en vorderingen dan ook nog grondig besproken werden tijdens de  

halve dag klassenraad van elke klasgroep? 
 
de leraren, net als voor de rapporten, ook hier weer heel veel voorbereidend, 

schriftelijk werk in staken? 
 

de leraren de meeste van die rapporten dan ook nog eens op een lange avond ouder-
contacten toelichtten? 
 

deze oudercontacten een heel groot succes werden want wij maar liefst 92% van de 
ouders konden bereiken? 

 
dit alles nog maar de gewone juni-werken zijn, maar wij door de organisatie van ons 
schoolproject, onze grote zee-uitstap en ons festival Summer Vibes er een extra pittig 

schooljaarslot van maakten? 
 
de werkgroep ongelofelijk veel werk deed om er voor alle kinderen en leraren een zo 

aangenaam en leerrijke mogelijke dag van te maken? 
 

hierbij echt aan “van alles en nog wat” gedacht werd? 
 
elke klasjuf of -meester ondersteuning kreeg van een extra begeleider?  

 
er voor gezorgd werd dat de kinderen de heen- en terugreis afwisselend met de bus 

en met de trein mochten maken? 
 
hierbij speciaal geregeld werd dat de jongsten met de bus naar huis kwamen zodat 

zij na deze leuke, maar lastige dag al een dutje konden doen op de bus? 
 
het onderhanden met de NMBS over zo een groepsreis al een hele klus op zich is? 

 
de 22 klassen in 4 groepen verdeeld werden waarvan telkens 2 groepen aan de 

westkant van de havengeul verbleven en 2 klassen aan de oostkant van de havengeul? 



 alle groepen na de lunch met de bekende Oostendse veerboten wisselden van kant? 

 
 de kinderen aan beide kanten een ander programma aangeboden kregen? 

 

er met gocarts werd gereden, krabben gevangen werden, vrij op het strand kon 
gespeeld worden, op een heel avontuurlijk en mooi speelplein in de duinen gespeeld 

kon worden, er boten gespot konden worden tijdens de wandeling rond de haven…? 
 
de kinderen en leraren in de loop van de namiddag dan ook nog eens verrast werden 

met een ijsje dat juf Sabine ter plaatse ging kopen? 
 

aan beide kanten van de haven een auto voorzien werd voor als er ergens op een of 
andere manier dringende hulp nodig zou geweest zijn? 
 

die auto’s ook strandspeelgoed en EHBO-materiaal van school meebrachten naar Oostende? 
 
alle klassen een enveloppe meekregen met munten zodat de kinderen indien nodig 

naar de betalende toiletten konden gaan? 
 

de werkgroep zelfs voor ideaal weer gezorgd had? 
 
dit alles betaalbaar bleef omdat wij, zoals zo vaak, ook nu weer de kostprijs verdeelden 

onder de ouders, de school en de oudervereniging? 
 

wij heel tevreden waren dat het een heel mooie, leuke, veilige dag werd? 
 
wij met ons Zonneburcht-team direct daarna onze focus naar ons Summer Vibes – 

festival richtten? 
 
dit ondanks het slechte weer toch een succes werd met maar liefst 850 aanwezigen? 

 
er iets meer dan 160 van onze gezinnen aanwezig waren, wat wij ook weer een groot 

succes vonden? 
 
53 van die gezinnen reeds een uur vroeger aanwezig waren voor de proclamatie van 

hun zoon of dochter in Zonneburcht?  
 

wij tijdens ons festival, en ook de dagen vooraf en nadien, weer heel veel oud-leerlingen 
op bezoek kregen en wij hopen dat ook die 53 nieuwe schoolverlaters ons de komende 
maanden of jaren nog eens iets van zich zullen laten horen via e-mail, Facebook, 

WhatsApp of… een bezoekje aan onze Burcht? 
 
wij heel tevreden waren dat wij deze superdrukke slotmaand van een toch wel zwaar 

schooljaar op 30 juni konden afsluiten met de beats van meester/DJ Brecht? 
 

het uitwuiven op 30 juni van de ons door de ouders toevertrouwde kinderen op de 
schoolbussen, in de auto’s, op de fietsen telkens een heel mooi maar erg emotioneel 
moment is voor de kinderen en voor de leraren? 

 
 

  het Zonneburcht-team   


