SEPTEMBER 2019
WISTEN JULLIE DAT…
aan de officiële start van het schooljaar altijd al een lange, drukke voorbereidingsperiode
vooraf gaat?
veel leerkrachten reeds vanaf 16 augustus heel vaak aanwezig waren op school voor het
helpen bij de schoolorganisatie of het voorbereiden van hun eigen therapie- of klaswerking?
dankzij die erg intensieve voorbereiding de eerste week vrij vlot verliep?
dit helemaal niet evident is voor een school zoals de onze met jaarlijks nieuwe taalklassen,
nieuwe rekenklassen, nieuwe klasteams, de vele nieuwe leerlingen voor wie echt alles op
school helemaal nieuw is, nieuwe plaatsen voor alle kinderen in de refter, nieuwe busrijen,…?
de “eerste-schooldag-stress” dit schooljaar alvast een pak minder was omdat de meeste
leerlingen en ouders reeds op 29 augustus kennis kwamen maken met de nieuwe leerkracht,
het nieuwe lokaal, …?
vooral de eerste busritten elke schooljaarstart weer voor de nodige spanning zorgen en daarom
meerdere keren heel goed geoefend worden?
niet alleen de juiste plaats in de juiste busrij, maar ook het evacueren van een bus, voor in
geval van nood, die eerste dagen heel goed geoefend werd en dit tijdens de turnlessen?
op 19 september ook het evacueren van het gebouw (voor in geval van brand bijvoorbeeld)
geoefend werd?
op 2 september in Zonneburcht maar liefst 38 nieuwe leerlingen startten?
dit het grootste aantal was sinds de opstart van het fameuze M-decreet?
de roots van deze 38 nieuwelingen in 9 verschillende landen liggen?
donderdag 5 september onze jaarlijkse koekjesverkoop van start ging?
een deel van de winst naar de verkopers/leerlingen/ouders gaat om dag- of meerdaagse
uitstappen tijdens dit schooljaar deels of volledig mee te kunnen betalen?
maandag 30 september de eerste 2 klassen reeds op openluchtklas naar Brasschaat vertrokken?
de maand september ook de maand is van de organisatie van onze mooie Bende-werking?
ook dit schooljaar weer meerdere leerkrachten een middagpauze opofferen om de leerlingen
in een van die Bendes eens met kinderen van andere klassen een leuke vorm van
vrijetijdsbesteding te laten beleven?
de leerlingen dit jaar konden kiezen uit de Schilder-, Sport-, Techniek-, Wol- en voor het
eerst ook de Voorleesbende?
deze werking vanaf oktober 2014 in onze school mee mogelijk gemaakt werd dankzij de
financiële steun van de jongeren van serviceclub Rotaract?

speciale initiatieven zoals de Bendes of uitzonderlijke aankopen zoals ons luchtkussen
alleen maar mogelijk zijn met de hulp van dergelijke serviceclubs?
ons oud luchtkussen trouwens geschonken werd aan jeugdbeweging Akabe Funk die
het donderdag 26 september met de nodige moeite uit onze kelder kwam weghalen?
wij hopen dat de kinderen, jongeren en de leiding van deze mooie jeugdbeweging
(www.akabefunk.be) nog heel veel plezier mogen beleven aan dit luchtkussen?
maar liefst 170 van de 188 Zonneburcht-leerlingen zich inschreven voor een Bende?
vooral de Voetbalbende (40 kandidaten), Dansbende (47 kandidaten), Schilderbende (59 kandidaten), Techniekbende (56 kandidaten) en de Wolbende (51 kandidaten) bijzonder populair zijn?
wij op de allerlaatste dag van deze maand van start gingen met al weer eens zo een nieuw,
speciaal, voor onze kinderen heel interessant, maar voor school duur initiatief?
wij, in samenwerking met de Waregemse Stedelijke Kunstacademie, een ‘Muziekatelier‘
in Zonneburcht startten?
juffrouw Nele van de muziekacademie 2 middagen per week aangepaste muzieklessen komt geven
aan een groep jongere en een groep oudere Zonneburcht-leerlingen?
onze school hiervoor investeerde in een dure muziekkoffer en een erg duur professioneel keyboard?
wij ook hiervoor een uitgebreid dossier indienden met de vraag om financiële hulp, nu niet bij een
serviceclub, maar bij de dienst ‘Steun aan de samenleving’ van een bank?
directeur Krist nu heel erg hoopt dat het dossier door die bank goedgekeurd wordt en indien niet…
hij net als de nieuwe minister-president Jan Jambon met … ‘een gat in zijn begroting’ zal zitten?
de directeur bij deze dan ook durft vragen als er Zonneflits-lezers zijn die eventueel serviceclubs,
sponsors kennen die Zonneburcht zouden willen steunen in de verwezenlijking van nog enkele
Zonneburcht-dromen?
een ‘extreme make-over’ van onze bibliotheek een van de (erg dure) dromen is die al meerdere
jaren bij een aantal leerkrachten van Zonneburcht (‘de boekenjuffen’) leeft?
de boekenjuffen reeds met een interieurarchitect samen zaten, de concrete plannen er zelfs
al zijn, maar het nu nog zoeken is naar sponsors die deze erg belangrijke vorm van boekenen leespromotie bij onze leerlingen wil helpen realiseren?
de voorbije maand ook al meerdere Zonneburcht-werkgroepen ‘in gang schoten’?
jullie misschien al op facebook of op onze website merkten dat ons ‘feestcomité’ dit schooljaar
een eetfestijn en een festival zal organiseren?
de oudervereniging, met enkele nieuwe leden (!!!!), al weer haar medewerking beloofde, maar
ook al weer meerdere eigen initiatieven plande?
een andere werkgroep ook al druk bezig is met de voorbereiding van een mooi schoolproject
voor het tweede trimester?
ook al weer 3 leerkrachten bereid gevonden werden om de 33 vormelingen voor te
bereiden op die belangrijke gebeurtenis?
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