FEBRUARI 2017
WISTEN JULLIE DAT…
wij net als meerdere andere scholen, de kortste maand van het jaar startten met een
facultatieve vrije dag?
1 februari één van de belangrijkste dagen van het jaar is in het onderwijs?
het aantal ingeschreven leerlingen op die dag namelijk bepaalt hoeveel uren en geld
we het daaropvolgend jaar zullen krijgen?
Zonneburcht op die dag 202 leerlingen telde?
4 meisjes en 2 jongens van Zonneburcht op zaterdag 11 februari door de jongeren
van serviceclub Rotaract getrakteerd werden op een heel leuke schaatsnamiddag (en
pannenkoeken!) in Gullegem?
de juffen en meesters van Zonneburcht maandag 6 februari weer moesten nablijven
voor de maandelijks verplichte personeelsvergadering?
op het einde van deze vergadering een korte receptie gehouden werd voor de
geboorte van onze nieuwe website www.zonneburcht.be ?
deze geboorte door technische problemen uitbleef tot ’s anderendaags maar het
resultaat dan wel prachtig is?
een aantal leerkrachten de voorbije weken daarenboven nog eens vrijwillig op
nascholing of werkbezoek naar andere scholen gingen?
heel regelmatig dan ook nog eens na 16.00 uur of over de middag verschillende
werkgroepen samenkomen om allerlei Zonneburcht-activiteiten voor te bereiden?
juf Kathleen en meesters Patriek en Wim zo het nieuwe maandpunt voorbereidden
dat dinsdag 7 februari aan alle kinderen en leerkrachten van Zonneburcht voorgesteld
werd?
wij ons met ons allen in de maand februari extra inzetten voor het maandpunt
“Pesten. Geweld. Onbeleefd zijn. IK STOP DENK DOE”?
van dit maandpunt al prachtige foto’s te vinden zijn op onze vernieuwde website?
de foto’s genomen werden met het gloednieuw fototoestel van school?
ook deze nieuwsbrief Zonneflits elke maand bij het schoolnieuws op onze website zal
geplaatst worden?

op de website ook heel regelmatig de verloren voorwerpen zullen geplaatst worden in
de hoop de eigenaars zo vlug mogelijk terug te vinden?
de oma-club van Zonneburcht ondertussen ook alweer uitgebreid werd?
juf Marleen op woensdag 8 februari de fiere oma werd van een kleinzoon Arthur?
enkele mensen van onze oudervereniging donderdag 16 februari maar liefst 774
pakken hartenkoeken mochten verdelen?
zelfs ouders van oud-leerlingen deze actie blijven ondersteunen door zelf nog koeken
te verkopen?
de oudervereniging en het Zonneburcht-team allen die ons steunden door
hartenkoeken te kopen en/of te verkopen heel erg dankbaar zijn?
de opbrengst weer naar de ouders van alle leerlingen van Zonneburcht terugkeert
onder de vorm van kortingen bij uitstappen, sportdagen, …?
op zaterdag 18 februari een erg succesvolle fuif ten voordele van Zonneburcht
georganiseerd werd door de Erdinger Club?
deze vereniging weer heel veel hulp voor, tijdens en na de fuif kreeg van tal van
leerkrachten van Zonneburcht?
vooral juffen Hilde V., Marleen en Mia heel veel hielpen om van deze fuif zo’n groot
succes te maken?
de opbrengst van de fuif gebruikt zal worden voor de aankoop van nieuwe computersoftware die leerlingen helpt bij het vlotter en juister lezen en het correct schrijven?
Selin van de klas van juf Petra zondag 19 februari tante geworden is?
de ingezamelde, lege batterijen van 22 februari tot 24 maart weer dubbel tellen en
wij dan ook een oproep doen om die zo veel mogelijk naar school mee te brengen?
de opbrengst (echt wel de moeite!!) van deze lege batterijen enkel en alleen gebruikt
wordt om speelgoed aan te kopen voor onze leerlingen voor tijdens de pauzes?
er veel positieve reacties van kinderen en leerkrachten kwamen op het toffe
carnavalsfeest dat wij net voor het ingaan van de krokusvakantie op 24 februari in
Zonneburcht hielden?
maar liefst 37 mama’s, papa’s, maar ook oma’s een handje kwamen toesteken bij
deze grote organisatie?
wij meer dan waarschijnlijk ook hulp van ouders zullen kunnen gebruiken tijdens de
derde kleine Steepletocht Zonneburcht op zondag 19 maart?
op maandag 27 februari, de eerste dag van de krokusvakantie dus, zeker 6
leerkrachten toch druk in de weer waren op school voor allerlei schooltaken?

het zonneburcht-team

