
 

 
 

 

 
J A N U A R I  2 0 2 3 

 
WISTEN JULLIE DAT… 

     
op maandag 9 januari, de eerste schooldag van 2023, 3 nieuwe leerlingen in 

Zonneburcht startten? 
 

tijdens die eerste schoolweek ook nog meerdere ouders van andere kandidaat nieuwe 
leerlingen op bezoek kwamen in onze school? 
 

diezelfde maandag na de voormiddagspeeltijd de speelhuishelpers van het eerste 
trimester door meesters Brecht en Koen en de directeur in de bloemetjes gezet werden? 

 
zij tijdens de speeltijden het speelgoed uit ons speelhuis ontlenen en er voor zorgen 
dat het op het einde van de speeltijd weer netjes opgeborgen wordt? 

 
alle kinderen toen ook als nieuwjaarsgeschenkje 300 euro nieuw speelgoed kregen dat de 
directeur kon kopen met de centjes van de ingezamelde lege batterijen? 

 
het meegeven van lege batterijen naar school dus echt wel de moeite loont? 

 
ook de busbegeleiders die dag een nieuwjaarsgeschenkje kregen tijdens een kleine 
receptie in Zonneburcht net voor aanvang van hun eerste avondbusrit van 2023? 

 
ook de 2de schooldag van 2023, dinsdag 10 januari dus, weer een heel bijzondere dag 

werd in Zonneburcht? 
 
de oud-leerkrachten van Zonneburcht uitgenodigd werden naar de heel bijzondere nieuwjaars- 

receptie waar ze konden aanschuiven aan ons gigantisch taartenbuffet? 
 
ouders en grootouders van onze leerlingen voor meer dan 80 taarten gezorgd hadden? 

 
zelfs de programmamakers van Bake Off Vlaanderen onder de indruk zouden geweest 

zijn van al dat moois en lekkers? 
 
woensdag 11 januari direct na school een 5-tal leraren de kerstversiering weer weghaalden 

en netjes opborgen in onze grote kelder van school? 
 

maandag 16 januari kine’s Carine en Rita en ergo Kathy van start gingen met hun jaarlijkse 
rugschool voor onze “13-jarigen”? 
 

dit al vele jaren een prachtig, heel waardevol Zonneburcht-initiatief is? 
 
de verplichte, naschoolse maandelijkse personeelsvergadering van dinsdag 17 januari 

in het teken stond van ‘deconnecteren’ en van ‘welbevinden leerlingen’? 
 



er in kleine groepen nagedacht, gediscussieerd… werd en voorstellen tot verbetering uitgewerkt 

werden…? 
 

woensdag 18 januari een gespecialiseerde firma de 4 EHBO-kasten en de 4-EHBO-

tassen van Zonneburcht kwam controleren en helemaal in orde bracht? 
 

ergotherapeut Kathy en orthopedagoog Leen op 19 en 20 januari een nascholing volgden 
voor het aanbieden van Rots- en Watertraining aan kinderen met autisme? 
 

het een heel interessante en bruikbare nascholing werd en zij meteen ook een voorstel deden 
naar aankoop van extra materialen voor deze bijzondere lessen? 

 
deze materialen, net als de 10 stootkussens die juist voor de kerstvakantie besteld werden, 
zullen worden betaald met de centen die wij in september ontvingen van de ‘Waregemse 

Motorvrienden’? 
 
de subsidies die wij elk jaar van onze minister krijgen onvoldoende zijn voor het bekostigen 

van zo’n bijzondere projecten, maar wij daarom dus gelukkig kunnen rekenen op sponsoring 
van serviceclubs, Zonneburcht-sympathisanten…? 

 
aankopen van enkele nieuwe volledige stripreeksen, een nieuw speelhuis, een AED-toestel, 
een nieuw speeltuig op het Zonneplein… nog enkele van onze schooldromen zijn? 

 
de klassen van juffen Els, Ida en Sofie op donderdag 19 januari op leeruitstap naar 

het archeologisch museum te Velzeke gingen? 
 
ook deze leeruitstap weer grotendeels betaald werd door de school en de ouders zelf 

maar een kleine bijdragen moesten leveren? 
 
maandag 23 januari in Zonneburcht, en dit in samenwerking met CLB-begeleiders Alexandra 

en Tine,  een info-avond over het secundair onderwijs voor de ouders van onze 13-jarigen 
georganiseerd werd? 

 
wij heel erg tevreden waren over de talrijke opkomst? 
 

dinsdag 24 januari onze eerste leerling van Surinaamse afkomst van start ging in onze Burcht? 
 

diezelfde dinsdag de leden van onze oudervereniging tijdens hun eerste vergadering 
van 2023 getrakteerd werden met een drankje en een hapje?  
 

zij nog steeds op zoek zijn naar prijzen voor de tombola die zij zullen organiseren 
tijdens ons schoolfeest van zaterdag 18 maart? 
 

donderdagvoormiddag 26 januari de klassen van juffen Joyce, Marlies en Mia naar 
Kronkeldidoe mochten in het sportcentrum Gaverdomein te Deerlijk? 

 
maandag 30 januari vormselcatecheten Ann, Ida en Sofie met hun 28 kandidaat 
vormelingen officieel van start gingen met de voorbereiding van de Plechtige Communie? 

   
 

 
het Zonneburcht-team  


