MAART 2019
WISTEN JULLIE DAT…
wij deze maand weer ‘op zijn Zonneburchts’ startten?
er op vrijdag 1 maart namelijk weer iets heel bijzonders in onze school gebeurde?
juffen Evelien, Marjolein, Sofie en meester Koen een toch wel erg geslaagde apotheose van
ons jaarlijks project organiseerden?
alle kinderen, leerkrachten, meerdere oud-leerkrachten en toch ook een 130-tal ouders en
grootouders konden genieten van optredens, een dessertbuffet en een fotosessie in het
teken van ‘de tijd van toen’?
maandag 4 maart, de eerste dag van de krokusvakantie dus, toch weer een 10-tal
leerkrachten naar school kwamen om allerlei schooltaken uit te voeren?
zaterdag 9 maart, de voorlaatste dag van de krokusvakantie, juf Fien in het huwelijk trad
met haar Michiel?
wij maandag 11 maart van start gingen met de 2de periode van onze prachtige Bendewerking?
dit een heel mooi vrijwilligers-engagement blijft van een 6-tal leerkrachten?
er op dinsdag 12 en donderdag 14 maart 2 info-avonden doorgingen over 2 verschillende
openluchtklassen die dit schooljaar nog op het programma staan?
de klas van juf Luna op donderdag 14 maart het ‘jeugdboekenmaandspel’ mocht gaan spelen
in onze stedelijke bibliotheek?
wij vrijdag 15 maart in school bezoek kregen van 2 baby’s?
Amy, het 2 maanden “oude” zusje van Owen, en Milan, het 2 weken “oude” broertje van
Ayline en Alexine, de school en klas van hun grote broer en zussen met een bezoekje
kwamen vereren?
Owen echt indruk maakte door als een echte, jonge papa de baby vast te houden, er mee
rond te stappen en in klas zelfs het flesje aan de baby te geven?
de klas van juffen Bieke en Hilde R. diezelfde vrijdag uitgenodigd waren voor een baksessie
in ‘B&B Clementine’ van de mama van Marie?
jullie veel meer over deze leuke uitstap kunnen lezen in de mooie lenteschoolkrant die de
kinderen en de leerkrachten weer voor jullie maakten?
wij zondag 17 maart (tijdens de wandelmanifestatie dus) heel veel lege batterijen kregen
van de oma van Luna uit de klas van juf Hilde L.?

ook Jenne uit de klas van juf Sofie de voorbije weken en maanden al heel regelmatig lege
batterijen mee bracht naar (en ten voordele van!!!) onze school?
meester Koen deze maand met het geld dat wij voor de batterijen ontvingen een pak nieuw
speelgoed kocht voor in de zandbak naast onze speelplaats?
de wandelorganisatie op 17 maart weer een succes werd dankzij de heel grote inzet van veel
vrijwilligers van wandelclub ‘Het Wandelend Paard’, van onze oudervereniging en toch ook
wel weer van het Zonneburchtteam zelf?
er, ondanks de slechte weersvoorspellingen, toch weer meer dan 900 wandelaars de benen
kwamen strekken?
een deel van de opbrengst dit jaar naar onze oudervereniging gaat die op die manier weer
heel wat mooie zaken zal kunnen verwezenlijken in het belang van alle kinderen van
Zonneburcht en hun ouders?
Iluna uit de klas van juf Kathleen ons dinsdag 19 maart 6 prachtige en heel bekende
leesboeken van haar oma schonk voor in onze schoolbibliotheek?
wij lezen heel erg belangrijk blijven vinden en daarom heel veel tijd, energie en middelen
blijven steken in allerlei vormen van leespromotie zoals onder andere onze eigen bibliotheek?
woensdag 20 maart een 12-tal jongeren van Rotaract “eentje kwamen drinken” op de
officiële ingebruikname van het nieuwe luchtkussen dat zij voor onze school kochten?
verschillende CLB-begeleiders de voorbije weken heel wat oudercontacten in Zonneburcht
hielden over kinderen die volgend schooljaar in het secundair zullen starten?
de klassen van juffen Els C. en Ine donderdag 21 maart een heel interessante leeruitstap
maakten naar het archeologische museum te Velzeke?
de oudste leerlingen van Zonneburcht vrijdag 22 maart op bezoek mochten naar het grote
VTI aan de overkant van de straat?
zij er kennis konden maken met de verschillende richtingen in het BSO en het TSO?
dinsdag 26 maart, zoals de Zonneburcht-traditie het wenst, weer een gezond ontbijt
georganiseerd werd voor een aantal “middenbouwklassen”?
deze jaarlijks terugkerende activiteit kadert in het gezondheidsbeleid van onze school?
juffen Els L. en Greet C. de voorbije weken alle leerlingen en leerkrachten, tijdens onder
andere 2 groepsmomenten, motiveerden om zo veel mogelijk te sparen voor ons goed doel
‘Sunshine4kids’?
de klassen van juf Hilde L. en Mia donderdag 28 maart op bezoek mochten naar de
schapenboerderij van juf Lieve?
die juf Lieve, die al bijna 2 jaar op pensioen is, al voor een 2de keer dit schooljaar met plezier
een interim doet in onze school omdat wij geen andere kandidaat-interimarissen hadden?
de laatste schooldag van maart net als de eerste “een specialleke” was met de koffiestop op
onze speelplaats ten voordele van ons vastenproject ‘Sunshine4kids’?
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