DECEMBER 2019
WISTEN JULLIE DAT…
de juffen en meesters op de eerste schooldag van december al meteen “mochten” nablijven
tot 18.00 uur voor een personeelsvergadering gebracht door een inspecteur?
diezelfde dag het eerste van maar liefst 8 (deze maand) bezoeken van ouders van kandidaat
nieuwe leerlingen doorging?
wij op woensdag 4 december een weer erg geslaagde editie van het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Zonneburcht kenden?
wij zoals gewoonlijk hierbij weer heel wat hulp kregen van vele ouders en grootouders?
er dit schooljaar geen geschenk per klas was, maar de Sint een heel groot boekenpakket
voor in onze schoolbibliotheek meebracht uit Spanje?
onmiddellijk na dit sinterklaasfeest juffen Anne, Els L., Fien, Greet B., Hilde L., Ine D.,
Joyce, Leen, Marjolein en Sabrine enkele uren nableven om onze school weer om te
toveren in een erg gezellige Kerstburcht?
donderdag 5 december de eerste activiteiten in het teken van onze Warmste Week
doorgingen?
die dag enkele klassen op sponsortocht gingen en een aantal andere klassen een
kerstquiz organiseerden voor de bewoners van rust- en verzorgingscentrum De Meers?
zaterdag 7 december 8 jonge kinderen van Zonneburcht naar een Sinterklaas-disco van
serviceclub Rotaract, alweer een prachtig initiatief van hen, mochten gaan?
meester Koen op dinsdag 10 december de ganse dag zoet was met het afprinten van de
bijna allemaal flinke rapporten van de 190 Zonneburcht-kinderen?
meester Koen ook op woensdag 11 december, maar nu samen met zijn collega’s
Hannelore Dek., Ine D., Kurt, Leen, Marjolein en Rita, dan weer gans de namiddag zoet
was met het voorbereiden van het schoolproject over het klimaat dat wij met alle klassen
op maandag 13 januari zullen starten?
donderdag 12 december onze kopieermachine, net als de voorafgaande dinsdag dus,
opnieuw gans de dag niet beschikbaar was voor de leerkrachten omdat dan de 300
schoolkranten gekopieerd moesten worden?
ook onze kopieermachine dus meer dan waarschijnlijk naar vakantie snakte?
vrijdag 13 december onze Warmste Markt heel wat volk lokte en dus een erg geslaagd
evenement was?
maandag 16 december maar liefst 93% van de ouders naar het oudercontact kwamen?
wij heel erg tevreden zijn met deze erg ruime opkomst?

wij dit hoge percentage onder meer te danken hebben aan de organisatie van de
tolkenservice, de kinderopvang, het vervoer en de herinneringstelefoontjes voor de
ouders voor wie dit nodig is?
alle kinderen die meekomen naar dit oudercontact verplicht worden om naar een film te
kijken in de turnzaal zodat het in de klassen, gangen en zaal rustig zou zijn?
sportjuffen Hannelore en Joyce er voor zorgden dat alles in deze cinema rustig verliep?
tijdens dit oudercontact juffen Jomina en Joyce de aan de klassen wachtende ouders een
gratis koffie of gluhwein aanboden?
woensdag 18 december de prijsjes van de schoolkrant-wedstrijd uitgereikt werden?
dit telkens nog eens een goed moment is om kinderen met winst en verlies te leren omgaan?
er deze keer iets minder ouders aan de wedstrijd deelnamen en de papa van Martijn er als
winnaar uitkwam?
tijdens dit groepsmoment de winst van onze eerste Warmste Markt, 2020 euro namelijk,
bekend gemaakt werd?
alle kinderen, naar jaarlijkse traditie op de laatste donderdag voor de kerstvakantie,
dankzij de sponsoring van onze oudervereniging, weer erg goedkoop naar de Waregemse
bioscoop Cinestar mochten?
zij mochten kiezen als zij naar ‘Frozen’ of naar ‘De Nachtwacht’ gingen kijken?
dit voor alle leerlingen en leerkrachten elk jaar enorm genieten is en wij onze oudervereniging ook daar heel erg dankbaar voor zijn?
dit voor enkele kinderen van Zonneburcht de allereerste keer was dat zij een bioscoop
bezochten?
wij met ons allen op vrijdag 20 december met de trein naar Kortrijk reisden om er de
2020 euro opbrengst van onze Warmste Markt te gaan schenken voor het goede doel?
het nu ook voor enkele Zonneburcht-leerlingen de eerste keer was dat zij zich met een
trein verplaatsten?
wij heel erg fier waren op onze leerlingen die zowel op weg naar het station, op het
perron, op de trein en op het terrein in Kortrijk zelf heel voorbeeldig en flink waren?
de leerlingen het heel erg tof vonden om naar de camera te wuiven toen zij in beeld
kwamen?
wij het eerste trimester met ons allen afsloten met een heel mooie kerstbezinning?
het dit jaar juffen Ann en Bieke waren die met hun leerlingen en met de hulp van juffen
Fien en Kathy voor deze heel stemmige en erg verzorgde afsluiter zorgden?
dit voor deze leerlingen en leerkrachten een niet te onderschatten extra en zware
inspanning is tijdens dit sowieso al drukke einde van het lange eerste trimester?
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