DECEMBER 2018
WISTEN JULLIE DAT…
de maand december met het sinterklaasfeest, de toetsen, de schoolkrant, de
rapporten, het kerstfeest, de kerstviering, de nieuwjaarsbrieven, … een erg drukke
periode was voor de leerkrachten?
meerdere leerkrachten op dinsdag 4 december naschools een hele tijd zoet waren
met de voorbereidingen voor de komst van de Sint en zijn Pieten ‘s anderendaags?
de vrijwilligers van onze oudervereniging diezelfde avond ook weer heel wat van hun
vrije tijd opofferden om de Sint en zijn Pieten een handje toe te steken en om de
nodige voorbereidingen te treffen voor hun chalet aan de ijspiste op woensdag 19
december?
wij woensdag 5 december een erg geslaagde versie van het sinterklaasfeest kenden?
de verstrooide Pieten het feest bijna helemaal in het honderd lieten lopen, maar het
uiteindelijk toch allemaal goed kwam?
de klassen van juffen Evelien en Ida tijdens dit mooie feest ook het nieuwe
maandpunt “Dankbaarheid” naar voor brachten aan de hand van een erg mooi,
zelfgemaakt filmpje?
’s anderendaags al weer 16 leerkrachten naschools een tweetal uren nableven voor
het aanbrengen van de prachtige kerstversiering in onze grote zaal?
het weer heel erg mooi was om de verwonderde blikken van veel van onze leerlingen
te zien als zij voor het eerst binnenkwamen in die erg mooi versierde zaal?
Chloë uit de klas van juf Greet ons diezelfde dag verraste met een grote zak lege
batterijen?
er ook deze maand weer heel wat bezoeken waren van ouders van kandidaat nieuwe
leerlingen?
maar liefst 19 leerkrachten, ondanks de grote drukte, een mooi schoolkrantartikel
maakten?
de klas van juf Petra op vrijdag 7 december de kunsttentoonstelling van de
grootouders van Kyan ging bezoeken in het Koetshuis in park Casier te Waregem?
niet enkel de leerkrachten, maar ook de fotokopieermachine, met het afprinten van
de rapporten van 188 leerlingen en het drukken van meer dan 300 schoolkranten,
heel wat overuren moest kloppen in de laatste weken van het jaar?

Yanis, Semra, Hanane, Dawid, Kyan, Stefan, Kasper en … juf Petra met heel veel pijn
in het hart afscheid namen van juf Charleyne die als stage meerdere weken hulp
kwam bieden in de taal- en wiskundelessen in deze klas?
Arthur uit de klas van juf Ida op vrijdag 14 december een pluim kreeg van het speelplaatsteam omdat hij na elke speeltijd altijd spontaan helpt bij het opruimen van het
speelgoed op de speelplaats?
er op maandag 17 december tijdens ons oudercontact bij het kerstrapport weer een
heel grote opkomst was?
dinsdag 18 december de zorgkleerkrachten van de 9 scholen van onze scholengemeenschap (1 meer dus… de school van Zulte hoort nu ook bij ons) in
Zonneburcht samenkwamen voor een heel interessante info- en werknamiddag?
diezelfde namiddag de winnaars van de prijskamp die bij onze schoolkrant hoort
bekend gemaakt werden?
dit bij heel wat kinderen voor uiteenlopende emoties zorgt en dus een interessant
moment is om kinderen met winst en verlies te leren omgaan?
wij het heel erg tof vinden dat ook heel wat ouders aan deze wedstrijd deelnemen?
het op woensdag 19 december bij momenten heel erg druk was aan de chalet aan de
ijspiste van onze oudervereniging?
het ondertussen een traditie geworden is dat een grote groep leerkrachten er ’s
middags onmiddellijk na schooltijd gaat aperitieven?
sportjuf Hilde deze kerstdrink nog even moest uitstellen aangezien zij diezelfde
middag en namiddag met een bende sportievelingen van Zonneburcht naar een
netbaltornooi ging?
het ons heel veel deugd doet te zien dat ook meerdere ouders van oud-leerlingen
nog eens langskomen om Zonneburcht en de oudervereniging op die manier te
danken en te steunen?
de traditionele kerst-cinema-uitstap met alle leerlingen en leerkrachten, dit jaar naar
The Grinch, weer een heel groot succes werd?
dit een van de vele initiatieven is die onze oudervereniging sponsort en dergelijke
uitstappen op die manier betaalbaar blijven voor alle ouders?
de allerlaatste schooldag van 2018 in Zonneburcht weer een absolute topdag werd
met de prachtige kerstspeeldag in de voormiddag en de heel aangename kerstbezinning door de klassen van juffen Hilde/Bieke en Hannelore in de namiddag?
2018 in Zonneburcht weer een erg druk, maar dank zij het engagement, de steun, de
hulp, de medewerking, de… van velen weer een heel boeiend en aangenaam jaar
geworden is?

het Zonneburcht-team

