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WISTEN JULLIE DAT… 
     

wij deze maand startten met het bezoek van meerdere 7de jaarsstudenten BSO Zorg 
van St. Vincentius Anzegem? 
 

zij kennis kwamen maken met de werking van onze school buitengewoon onderwijs 
en hun eventuele mogelijke taken in een school voor buitengewoon onderwijs? 
 

één of meerdere van deze studenten de komende maanden een stage zullen lopen in 
onze school? 
 
kine Carine dit bezoek en de stages al vele jaren organiseert en coördineert? 
 

in de maand februari nog voor 9 klassen een halve dag klassenraad gehouden werd 
waarin besproken werd hoe de eerste helft van het schooljaar verliep voor deze kinderen 
en welke doelen wij de komende maanden nog gaan proberen te bereiken? 
 

de kinderen van de klas van juf Joyce op vrijdag 3 februari deelnamen aan het Sportkompas 
van de Waregems Sportdienst om te ontdekken voor welke sport ze aanleg hebben en bij 
welke sportclub zij eventueel succesvol zouden kunnen aansluiten? 
 

de klassen van juffen Els en Ine O. en meester Kurt van 6 tot 10 februari op sportklas 
mochten naar Wielsbeke? 
 

meester Koen op dinsdag 7 februari “van ’s morgens tot ’s avonds” druk in de weer 
was met het afprinten van de 214 rapporten van onze leerlingen? 
 

woensdag 8 februari tijdens het zwemuurtje de juffen van de jongste klassen van onze 
ICT-coördinator Koen (printman van daarnet) uitleg kregen over een zo goed mogelijk gebruik 
van hun klastablets? 
 

wij met de Digisprong-centen die we van de minister van onderwijs kregen voor Zonneburcht 
bovenop de 52 laptops voor de leraren en de 67 laptops voor de kinderen ook nog eens 29 
tablets kochten die onder de jongste klassen verdeeld werden? 
 

er dan ook nog eens een tabletkar is met 15 extra tablets die kunnen geleend worden 
om in de klassen te gebruiken? 
 

diezelfde woensdag 8 maart in de namiddag veel van ons Sportbende-leden deelnamen 
aan ons jaarlijkse petanquetornooi in de Waregemse Boulodroom? 
 

in totaal 49 leerlingen van onze school, van VIBSO en van de Kortrijkse school Bemok 
aan ons tornooi deelnamen? 
 

bovenop meerdere Zonneburcht-leraren ook nog enkele vrijwilligers van de Waregemse 
petanqueclub De Bevers deze kinderen en jongeren begeleidden tijdens deze heel mooie 
activiteit? 



de kinderen van de klassen van juffen Marlies, Mia en Petra deze maand naar een toneel- 
voorstelling of film naar het Waregemse cultuurcentrum De Schakel gingen? 
 

er deze maand ook weer nu en dan eens een toneeloptreden in Zonneburcht zelf was en dit 
door onze werkgroep SEO (sociaal emotionele opvoeding) samen met Julia en de Kleurenmonsters? 
 

ondanks de hulp van onze Kleurenmonsters en ondanks de “Week tegen het pesten” 
van 10 tot 18 februari ook deze maand weer heel veel tijd ging naar het opvolgen 
van voor- of naschoolse gevallen van cyberpesten door leerlingen van onze school? 
 

wij als school, via deze Zonneflits, dan ook nog eens een oproep doen naar alle 
ouders om hun kinderen te controleren bij het gebruik van sociale media? 
 

alle ouders daarom op 13 februari, bij het rapport van hun kind, ook nog eens onze eigen 
schoolfolder over onlinepesten, een ontwerp van psycholoog Marjolein, meekregen? 
 

dit oudercontact alweer een heel groot succes was, want wij van onze 214 leerlingen 
maar liefst 200 ouders konden bereiken? 
 

deze erg belangrijke en grote opkomst enkel en alleen maar mogelijk is door de heel 
grote inspanningen van het team met onder meer het werken met tolken, het zorgen 
voor vervoer en het organiseren van een kinderopvang voor wie nodig? 
 

wij dinsdag 14 februari, op Valentijn dus, geen ouders maar opnieuw de Kleurenmonsters op 
bezoek hadden in onze school? 
 

dit weer georganiseerd werd door onze werkgroep SEO en het op die manier een heel 
drukke maand voor hen werd, want zij er ook voor zorgden dat er een aantal extra 
groene blokken (voor kinderen die even tot rust moeten komen) en rode blokken (voor kinderen die 

eens moeten nadenken over hun fout gedrag) in school kwamen? 
 

de 28 kandidaat vormelingen op donderdag 16 februari voor het eerst echte vormselcatechese 
in 3 kleinere groepje kregen van juffen Ann, Ida en Sofie? 
 

wij die dag ook afscheid namen van juf Kathleen Goutsmet die meerdere jaren over de 
middag gitaarles kwam geven in ons Muziekatelier aan een aantal van onze kinderen? 
 

zij op die manier heel wat Zonneburcht-leerlingen extra kansen gaf en wij haar daar dan ook 
heel erg dankbaar voor zijn? 
 

het op vrijdag 17 februari een rustige, maar toch leuke editie van carnaval werd in onze Burcht? 
 

juffen (en zussen) Els en Hilde bewust, in het belang van veel van onze kinderen die niet erg 
van grote drukte houden, een rustiger en vrijblijvender formule van carnavalfeest 
bedachten en uitwerkten ?  

 

na de krokusvakantie op maandag 27 februari maar liefst 6 nieuwe leerlingen startten en die 
late instroom van leerlingen enkel en alleen maar te maken heeft met het feit dat op 1 
februari in alle scholen de leerlingen geteld worden en de uren en het geld verdeeld worden? 
 

om die reden elk jaar weer een aantal scholen gewoon onderwijs zo lang wachten om 
leerlingen door te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs en dit heel vaak ten koste is 
van deze kinderen, hun ouders en natuurlijk ook van onze Zonneburcht?  
                                                                                           

           het Zonneburcht-team  


