
 

 
 

 
 
D E C E M B E R  2 0 2 2 
 

WISTEN JULLIE DAT… 
     

meester Mathieu de start van de laatste maand niet meemaakte omdat hij met zijn 
volleybalploeg Menen een Europese match moest spelen? 
 

december echter, ook in Zonneburcht, vooral in het teken van het voetbal stond en elke 
middag 2 klassen penalty’s mochten geven met ofwel de directeur ofwel een meester in doel? 
 

dit een erg geslaagd nieuw Zonneburcht-initiatief was dat telkens voor heel wat supporters- 
ambiance, en voor geen rellen dus bij ons, zorgde? 
 

het mooie initiatief op 16 december eindigde met een heel aangename en spannende 
finale-match tussen leerkrachten en de 2 winnende klassen van juffen Bieke en Marlies? 
 

ook hier weer eens bleek dat dit voor onze kinderen echt wel waardevolle activiteiten zijn 
onder andere om hen te leren omgaan met winst en verlies? 
 

deze maand 3 nieuwe leerlingen in Zonneburcht ingeschreven werden die na de 
kerstvakantie van start gingen? 
 

vrijdag 2 december een tiental leerkrachten vrijwillig een tweetal uren nableef om de 
school heel mooi te versieren met allerlei kerstmateriaal? 
 

ook op zaterdagvoormiddag 3 december opnieuw een tiental leraren, waaronder heel wat 
dezelfden als de dag ervoor, weer in school aanwezig waren voor de voorbereiding van het 
grote kinderkerstfeest van vrijdagvoormiddag 23 december? 
 

maandagochtend 5 december heel wat kindermondjes openvielen toen zij, naar 
jaarlijkse traditie, onze prachtig versierde zaal voor het eerst zagen? 
 

de naschoolse personeelsvergadering van 8 december deels in het teken stond van 
het ‘deconnecteren’? 
 

wij dus afspraken zullen maken omtrent het digitaal ter beschikking zijn en communiceren? 
 

dit echt wel nodig is omdat leraren te pas en te onpas, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat via e-mail, Facebook, WhatsApp, SMS, Messenger, telefoon… berichten of oproepen 
krijgen van hun werkgever, hun collega’s, de ouders en soms ook leerlingen en op die 
manier nog erg weinig mentale rust kennen en school zo nooit kunnen “loslaten”? 
 

onze 13-jarige leerlingen op 13 en 14 december een belangrijke wiskunde-toets aflegden 
in het teken van een goede oriëntering naar het secundair onderwijs? 
 

dinsdag 13 december het grote Zonneburcht-EHBO-team met 13 juffen en meesters naschools 
vergaderde om enkele belangrijke veiligheidsitems te herhalen of te bespreken? 
 

deze erg belangrijke werkgroep gecoördineerd wordt door juf Hannelore en psycho Marjolein? 
 



meesters Brecht en Koen deze maand, met de opbrengst van de lege batterijen, nog eens 
nieuw speelgoed voor op hun speelplaats konden kopen ter waarde van 300 euro? 
 

het verzamelen en meegeven naar school van lege batterijen dus echt wel goed is voor het 
milieu, voor de spelende Zonneburcht-kinderen en… voor de portemonnee van de directeur? 
 
wij dan ook een warme oproep doen om batterijen te blijven meegeven naar Zonneburcht? 

 

de laatste 2 schoolweken van 2022 gekenmerkt werden door de vele zieke en daardoor 
afwezige leerlingen in onze school? 

 

het voor de klasjuffen en -meesters dan niet altijd evident was om de nieuwjaarsbrieven 
tijdig geschreven en naar huis meegegeven te krijgen? 
 

wij maandag 19 december een trieste primeur beleefden? 
 

voor het eerst één van onze bussen de leerlingen niet naar school en terug naar huis 
kon brengen omwille van een zieke chauffeur waarvoor geen vervanger gevonden werd? 
 
ouders van een aantal kinderen daarom zelf 3 dagen voor vervoer of voor opvang thuis 
moesten zorgen? 
 

dinsdag 20 december een erg belangrijke vergadering van het feestcomité van Zonneburcht 
doorging voor de voorbereiding van het schoolfeest/eetfestijn dat er zaterdag 18 maart zit 
aan te komen? 
 

donderdag 22 december de winnaars van de schoolkrantwedstrijd bekend gemaakt werden? 
 

bijna alle kinderen, maar liefst 77 ouders en 25 leerkrachten aan deze wedstrijd deelnamen? 
 

de gelukkige ouder de mama van Ade was en de gelukkige leraar juf Els C. en beide een fles 
wijn als prijs kregen? 
 

ongeveer 30 leraren de moeite gedaan hadden om één of meerdere mooie artikels te maken 
voor de wintereditie van onze schoolkrant? 
 
het een heel mooie laatste schooldag van het eerste trimester werd voor heel veel kinderen? 

 

een werkgroep van hoofdzakelijk jonge leraren voor een heel aangename voormiddag 
met leuke opdrachten, een bezoek van de Grinch en de Kerstman, voor een film, voor 
een aperobox en voor een heerlijke hamburgermaaltijd gezorgd hadden? 
 

wij met ons allen ’s namiddags dan ook nog eens konden genieten van een heel mooie 
kerstviering die gebracht werd door de kinderen van juffen Ann en Bieke met de assistentie 
van juffen Kathy en Sofie V.? 
 

de directeur dacht om op maandag 26 december rustig in zijn eentje wat te kunnen werken op 
school maar mocht vaststellen dat ook nog 6 collega’s nog wat voor school kwamen werken?  
 
ook schoonmakers Virginie en Mimoun tijdens de kerstvakantie kwamen werken om er voor 
te zorgen dat wij op 9 januari in een mooie, nette school konden starten? 
 
wij tot slot nog eens een warme oproep doen om met zo veel mogelijk mensen Zonneburcht 
ook op Instagram te volgen? 

 het Zonneburcht-team   


