JANUARI 2020
WISTEN JULLIE DAT…
op de eerste schooldag van 2020 maar liefst 7 nieuwe leerlingen in onze Zonneburcht startten?
wij nu al leerlingen hebben afkomstig uit 13 verschillende landen?
Tobias en Dilan toevallig op dezelfde dag (maandag 13 januari) beide heel veel plastic flessendoppen
voor ons goed doel ‘Vrienden der blinden’ (www.vriendenderblinden.be) meebrachten naar school?
wij diezelfde dag van start gingen met ons project ‘Terra is ziek’ over de opwarming van de aarde?
dinsdag 14 januari in en rond Zonneburcht een leuke en heel interessante namiddag met allerlei
spelen rond het klimaat-thema georganiseerd werd?
er zowel binnen als buiten activiteiten waren en één van de gevolgen van het voortdurend heen en
weer lopen was dat de school er nooit eerder zo vuil uitzag?
wij gelukkig weer konden rekenen op poetsman Mimoun die er in slaagde om in anderhalf uur de
school weer erg proper te maken?
Mimoun elke dag naschools de toiletten, de gangen, de zaal, de trappen komt schoonmaken?
poetsvrouw Virginie overdag in school is om alle lokalen, de keuken, de refter netjes te houden en
over de middag helpt om samen met juf Marleen en onze vele enthousiaste keukenhelpers ons
“restaurant” te runnen?
de vormelingen op maandag 20 januari in plaats van te gaan zwemmen gans de namiddag op
school bleven om kennis te maken met elkaar en met vormseljuffen Els C., Hannelore en Nathalie?
deze uitgebreide kennismaking gebeurde aan de hand van heel leuke activiteiten en er natuurlijk
ook weer getrakteerd werd met een drankje en een hapje?
de 36 vormelingen tijdens dit groepsmoment ook uitleg kregen over het verdere verloop van deze
vormselvoorbereiding?
wij diezelfde dag, maar dan ’s avonds, ouders van 16 kinderen mochten verwelkomen op onze infoavond over het secundair onderwijs?
CLB-medewerker Alexandra een sessie gaf over het verschil tussen buitengewoon secundair
onderwijs en gewoon beroepsonderwijs en CLB-medewerker Tine een sessie gaf over het verschil
tussen beroeps- en technisch onderwijs?
de klassen van juffen Evelien en Kathleen op dinsdag 21 januari de treinreizigers tussen Waregem
en Deinze tijdens hun treinrit beloonden omwille van hun milieuvriendelijke manier van reizen?
de klas van juffen Hilde/Tine op woensdag 22 januari door VTI- hulpkok Wim, papa van Jari,
een rondleiding met uitleg kregen in de prachtige keuken van het VTI, waar onze maaltijden
klaargemaakt worden?
onze Zonneburcht-maaltijden dus ook klimaatvriendelijk zijn doordat zij bij onze buren van het VTI
klaargemaakt worden en zo niet meer met een bestelwagen van een verre traiteur tot bij ons
moeten gebracht worden?

er op donderdag 23 januari een “autoloze donderdag voor leerkrachten” georganiseerd werd in het
teken van ons klimaatproject?
er die dag maar liefst 24 leerkrachten met de fiets, 7 te voet en 1 juf met de trein en te voet naar
school kwamen?
diezelfde donderdag in de namiddag heel wat klassen een klimaatuitstap maakten?
de klassen van juf Ine en meesters Kurt en Wim naar de plaatselijke fruitkwekerij Lambrecht op
bezoek gingen?
de klassen van juf Petra en meester Koen en de klas van juf Sabrine op de Waregemse markt en
Zuidboulevard alle fietsers gingen belonen voor hun klimaatvriendelijke manier van verplaatsen?
op vrijdag 24 januari maar liefst 7 klassen met de bus op klimaatuitstap naar Merkem nabij Ieper
gingen en er onder andere met een elektrische zonneboot mochten varen?
wij diezelfde vrijdag een heel mooi mailtje kregen van een meneer die aan zijn fiets een
Zonneburcht-dank-kaart had gevonden omwille van zijn inspanningen voor het klimaat door zich te
verplaatsen met fiets en trein in plaats van met de vervuilende auto?
deze dankkaartjes een positieve milieu-actie waren van de klassen van juffen Els/Hilde en Mia?
de klassen van juffen Ann, Bieke en Greet dinsdag 28 januari klimaatvriendelijke seizoensgroenten
gingen kopen in hoevewinkel Haerinck te Nieuwenhove-Waregem?
de kinderen van de klassen van juffen Ann en Bieke de verplaatsing milieuvriendelijk te voet deden
en de klas van juf Greet even milieuvriendelijk met de schoolfietsen ging?
wij deze schoolfietsen jaren geleden al kregen van serviceclub Zonta via sportjuf Hilde?
diezelfde dag, maar dan in de namiddag, de klassen van juffen Ine/Isabelle en Hilde/Tine een erg
geslaagde uitstap maakten naar de boerderij van Senne?
sportjuf Laura op woensdag 29 januari heel erg fier was op sportievelingen Alex, Benoit, Thibaut,
Nolan, Dilan, Chloë, Manon, Finneke en Iluna die het schitterend deden op het netbaltornooi?
wij die woensdag in de voormiddag bezoek kregen van een stralende Fleur, oud-leerling en ereburgemeester van Zonneburcht?
Fleur het ook in haar nieuwe, middelbare school te Oudenaarde heel goed stelt?
wij maandag 27 januari van start gingen met de 2de reeks klassenraden van dit schooljaar?
dit een overleg is met klastitularis, blio-leerkracht, ergotherapeut of kinesist en logopedist en
indien nodig ook met orthopedagoog, psycholoog, CLB-medewerker of directeur waarin het eerste
trimester van elke leerling van elke klas heel grondig geëvalueerd wordt en er eventueel
aanpassingen gedaan worden?
tijdens dit overleg van alle oudste leerlingen ook hun mogelijkheden voor het secundair onderwijs
uitgebreid besproken worden?
de vormelingen op donderdag 30 januari voor het eerste echte vormselcatechese kregen van juffen
Els, Hannelore en Nathalie?
wij deze maand afsloten op een weer eens heel bijzondere, maar typische Zonneburcht-manier met
de apotheose van ons heel belangrijk klimaat-project?
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