MAART 2018
WISTEN JULLIE DAT…
wij nog steeds plastic flessendoppen sparen voor “de Vrienden der blinden van
Koksijde”?
de opbrengst van deze actie gebruikt wordt voor het betalen van de opleidingen van
blindengeleidehonden?
wij tijdens de maand maart ook centen spaarden voor ons heel mooie vastenproject
Sunshine4kids?
de klas van juf Petra daarvoor nog steeds lege inktpatronen spaart en er op dit
moment al 56 heeft?
Jeroen uit de klas van juffen Ann en Véronique in één keer 13 toners meebracht?
de kinderen van juffen Hilde L., Kathleen D. en Mia op de eerste dag van deze
nieuwe maand naar ‘Honkietonkie’ in de sporthal te Anzegem mochten gaan?
de oudste leerlingen van Zonneburcht vrijdag 2 maart in de voormiddag op heel
interessant bezoek mochten naar onze buurschool, het VTI?
de kinderen van juffen Kathleen D. en Sabrine diezelfde dag, maar dan in de
namiddag, met de bus op leeruitstap naar het ziekenhuis te Waregem gingen?
zondag 4 maart 5 kinderen van onze school weer eens een leuke namiddag, nu een
knutselnamiddag, aangeboden kregen door de jongeren van Rotaract-Waregem?
onze oudste leerlingen deze maand bijna elke maandagochtend heel interessante
gezondheidstips kregen in de rugschool van juffen-kine’s Carine en Rita?
de kandidaat eerste en plechtige communicanten (maar vooral ook hun leerkrachten
Hilde L., Mia, Els L., Marjolein, Nathalie en Sofie V.) het heel erg druk hadden met de
voorbereidingen van deze mooie feesten?
de kinderen van de klas van juffen Isabelle en Sabine dinsdag 6 maart op leeruitstap
naar de interessante Noord-Zuid-beurs gingen?
de klassen van juffen Kathleen D., Nathalie, Petra, Sabrine, Tine en meester Patriek
deze maand naar een toneelvoorstelling in De Schakel mochten?
enkele leden van onze Sportbende woensdagnamiddag 7 maart aan de conditie
mochten gaan werken in de Kinderhappening in De Treffer te Waregem?
alle leerkrachten met een digitaal i3 bord die ochtend tijdens hun vierwekelijks
overleg aan elkaar toonden en uitlegden welke nieuwe, interessante zaken zij de
voorbije weken nu weer allemaal met hun digi-bord deden in klas?

donderdag 8 maart zowel onze lift als ons drink(leiding)water een grondige kwaliteitscontrole kregen en er, zoals gewoonlijk, geen problemen vastgesteld werden?
diezelfde donderdag een grote groep 12-jarigen op bezoek ging naar onze buurschool
VIBSO, de school voor buitengewoon secundair onderwijs?
het bezoek aan VTI (BSO en TSO) en VIBSO (BuSO) kadert in hun voorbereiding op de
belangrijke, grote overstap naar het middelbaar onderwijs?
vrijdag 9 maart de klas van juffen Els C. en meester Kurt mochten gaan luisteren
naar een voorleesmoment bij jeugdauteur Tom Schoonooghe?
diezelfde dag de klas van juf Tine ’s namiddags in het ziekenhuis van Oudenaarde
een rondleiding kregen van de mama van Collin die daar als verpleegster werkt?
maandag 12 maart om 16.15 uur onze schoolraad bijeenkwam?
er ‘s avonds in school dan ook nog eens een infoavond doorging voor de ouders van
de klassen van juffen Kathleen D., Sabrine en van Isabelle en Sabine die tijdens het
derde trimester nog op openluchtklassen mogen?
dinsdag 13 maart weer zo’n typisch Zonneburcht-moment doorging met het reuzespaghetti-festijn over de middag?
alle leerlingen die lessen technologie krijgen, geholpen hadden bij het maken van de
spaghettisaus voor meer dan 200 personen?
wij gelukkig niet zelf voor de spaghetti moesten zorgen, maar die klaargemaakt werd
door VTI-kok Filip en zijn medewerkers?
de leerkrachten (ongeveer 400) van alle Waregemse scholen lager onderwijs op
woensdag 14 maart naar een heel interessante pedagogische studiedag
georganiseerd door het Waregemse Stadsbestuur mochten gaan?
Jelle en David uit de klas van juf Sofie 1,05 meter hoog kunnen springen en dit echt
wel een ferme prestatie is?
meerdere leerkrachten ook afgelopen maand weer op nascholing gingen?
we de voorbije weken heel veel aanmeldingen en bezoeken van ouders van kandidaat
nieuwe leerlingen kregen om ofwel meteen ofwel volgend schooljaar in Zonneburcht
te starten?
het vrijdag 16, zaterdag 17, maar vooral zondag 18 maart weer een drukte van je
welste was in Zonneburcht voor de 4de “Kleine Steeple Zonneburcht” met ondanks het
erg koude weer, meer dan 900 deelnemers?
enkele leerkrachten nu al weer druk bezig zijn met de voorbereidingen van hun
openluchtklassen volgend schooljaar?
wij het 2de trimester afrondden met een bijzondere en erg geslaagde buitenlesdag in
het teken van ons vastenproject voor Sunshine4kids?
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