SEPTEMBER 2018
WISTEN JULLIE DAT…
dit de 120ste editie van deze maandelijkse nieuwsbrief is?
Zonneflits voor het eerst in september 2007 verscheen?
we het schooljaar 2018 - 2019 startten met 182 leerlingen?
dit 10 leerlingen meer zijn dan bij de start van vorig schooljaar?
29 van die leerlingen meisjes en jongens zijn die nieuw startten in Zonneburcht?
er nu 72 meisjes en 110 jongens school lopen in Zonneburcht?
deze kinderen verdeeld zitten in 20 klassen?
de grootste klas tot nu toe 14 leerlingen en de kleinste klas slechts 4 leerlingen telt?
die 182 leerlingen op dinsdag 4 september met de 42 leerkrachten die dit schooljaar in
Zonneburcht werken, toostten op een hopelijk heel leuk, boeiend en leerrijk jaar?
de eerste dagen in een school voor buitengewoon onderwijs extra spannend zijn omwille van
de organisatie van het busvervoer dat hierbij komt kijken?
de opstart van onze 11 busritten dit schooljaar vrij vlot verliep en dit weer dankzij de
medewerking van onze schitterende ploeg busbegeleiders?
de eerste week van het schooljaar dit jaar nog wat specialer was omdat we die eerste
vrijdag al meteen een pedagogische studiedag voor de leerkrachten organiseerden?
het onderwerp van deze studiedag, "Een positief klasklimaat het ganse jaar door",
verduidelijkt waarom wij deze studiedag zo vroeg planden?
donderdag 13 september al 5 juffen en 1 meester de info-avond over hun klaswerking
organiseerden?
zij dit bewust zo vroeg deden omdat zij op 24 september reeds op openluchtklas vertrokken
en die avond dan ook daarover al de nodige info konden geven en afspraken maken?
deze 5 leerkrachten al maandenlang bezig waren met de voorbereiding van die
openluchtklassen?
op maandag 17 september het feestcomité van onze school voor de eerste keer vergaderde?
de 6 leerkrachten van deze werkgroep die avond de plannen smeedden voor een Halloweenwandeling op zaterdag 20 oktober en een schoolfeest op 25 mei?
juffen Joke en Véronique diezelfde dag de info-avond over hun klaswerking hielden?

dinsdag 18 september de leerkrachten van Zonneburcht samen met de 200 andere
leerkrachten van de scholengemeenschap “de Wegwijzer” een personeelsvergadering
hadden over het onderwijs van de 21ste eeuw?
woensdag 19 september een 100-tal leerkrachten en directies van het gewoon onderwijs
naar een info-avond kwamen in Zonneburcht over het ondersteuningsnetwerk Zuid?
ondersteuningsnetwerk Zuid een team van leerkrachten is dat kinderen met speciale
onderwijsbehoeften en hun leerkrachten in het gewoon onderwijs proberen te helpen?
woensdag 20 september onze oudervereniging voor het eerst vergaderde dit schooljaar?
behalve die 15 ouders, 42 ouders van andere kinderen aanboden om te komen helpen indien
nodig?
wij heel erg blij zijn dat er zo veel mensen zijn die onze leerlingen, onze leerkrachten, onze
school indien nodig op vrijwillige basis willen komen helpen?
maandag 24 september een superdrukke dag was met het vertrek van 2 klassen op
openluchtklas naar Brasschaat en 3 klassen op zeeklas naar Uitkerke/Blankenberge?
deze 50 kinderen samen met hun juffen en meesters, mede dankzij het mooie weer, maar
vooral omwille van het prachtige programma dat ze aangeboden kregen, een fantastische
week beleefden?
hun avonturen te volgen waren op facebook en onze website www.zonneburcht.be?
diezelfde maandag onze succesvolle koekjesactie afgerond werd?
er in totaal 1889 dozen koeken verkocht werden?
vooral de confituurtjes met 766 dozen erg geliefd waren?
wij iedereen die koeken kocht en onze school op die manier steunde van harte wensen te
danken?
juffen Hilde en Sabine en meester Koen deze maand al op nascholing gingen?
dit de eerste van de vele nascholingen waren die de Zonneburcht-leerkrachten ongetwijfeld
dit schooljaar weer zullen volgen om op die manier up-to-date te blijven?
de laatste schooldag van september, vrijdag de 28ste, weer een heel bijzondere dag werd
met de “thuis”komst van de kinderen van Brasschaat met meer dan 40 motoren?
wij ook dit schooljaar weer, op vraag van oud-leerling Bjorn, flessendopjes verzamelen voor
de vrienden der blinden van Koksijde (www.vriendenderblinden.be)?
ook de lege batterijen nog altijd welkom zijn en dit ten voordele van onze eigen
speelplaatswerking?
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