FEBRUARI 2020
WISTEN JULLIE DAT…
3 februari 2020 van heel grote betekenis is voor volgend schooljaar 2020 - 2021?
op deze ‘eerste schooldag van februari’ bepaald wordt hoeveel geld en lestijden wij volgend
schooljaar zullen krijgen om dat nieuwe schooljaar zo goed mogelijk te organiseren?
wij dus op die dag aan het Ministerie van onderwijs te Brussel moeten laten weten hoeveel kinderen
er dan officieel in onze school ingeschreven zijn en school lopen en wij volgend schooljaar geld en
lestijden krijgen voor dit aantal leerlingen?
er op 3 februari 2020 in onze school officieel 202 leerlingen ingeschreven waren en wij dus volgend
schooljaar 2020 – 2021 geld en lestijden krijgen voor 202 leerlingen?
dit aantal lestijden en euro’s zo blijft, ook al zitten er bij de start van het nieuwe schooljaar 2020 –
2021 veel meer (bijv. 215) of veel minder (bijv. 190) leerlingen in onze school?
deze ‘ambetante’ teldatum de belangrijkste reden blijft waarom bepaalde scholen gewoon onderwijs
het doorverwijzen van leerlingen naar het buitengewoon onderwijs elk jaar weer uitstellen tot na 1
februari?
deze leerlingen op die manier dus nog voor hen meetellen en zij dus het geld en de lestijden van
die kinderen volgend schooljaar zelf nog zullen krijgen voor hun school gewoon onderwijs terwijl die
kinderen dan wel al meerdere maanden in Zonneburcht school lopen?
er om die reden al weer 3 nieuwe leerlingen pas na 1 februari in Zonneburcht startten en nog een
aantal andere ouders en scholen ons contacteerden om eventueel nog kinderen met bijzondere
noden in Zonneburcht te laten starten?
er op dit moment dus al 205 leerlingen in Zonneburcht school lopen?
donderdag 6 februari de klassen van juf Els C. en Joke naar een toneel in De Schakel mochten?
de klassen van juffen Greet, Ida, Ine O., Nathalie, Sofie en meester Wim op dinsdag 11 februari
genoten van een toneelvoorstelling in De Schakel?
maandag 10 februari maar liefst 4 stagiair(e)s startten met een lange stage in onze school?
wij van zo’n stages steeds een win – winsituatie proberen te maken?
wij in de eerste plaats deze jongeren goed leren omgaan met onze leerlingen en dit in allerlei
situaties maar wij van deze stagiair(e)s ook heel wat hulp terug krijgen tijdens allerlei lessen,
tijdens toezichten in de refter, op de speelplaats, in en aan het zwembad, aan de busrijen, tijdens
uitstappen,…?
een vijftal vrijwilligers van onze oudervereniging op woensdag 12 februari de 549 verkochte zakken
hartenkoeken kwamen verdelen?
wij deze vrijwilligers maar ook alle ouders die hartenkoeken kochten en/of verkochten van harte
willen danken voor de steun die ze op die manier aan onze oudervereniging bieden?

zij met een deeltje van de winst van deze heel mooie actie al meteen de goochelshow tijdens ons
carnavalsfeest sponsorden?
bijna alle leerlingen zichtbaar erg genoten van de wonderlijke goocheltrucs van goochelaar Presto?
op vrijdag 14 februari in Zonneburcht ‘De week tegen het pesten’ opgestart werd met een prachtig
maandpunt dat gebracht werd door juffen Els C. en Ine O. en de kinderen van hun klassen?
alle leerlingen van Zonneburcht een anti-pest-polsbandje kregen?
leerlingen die het pesten niet kunnen laten het polsbandje worden afgenomen, maar het de
bedoeling is dat op de allerlaatste dag van dit schooljaar nog zo veel mogelijk leerlingen het
polsbandje hebben?
er in Zonneburcht heel veel tijd en energie aan het pestthema besteed wordt onder andere door
alle meldingen au sérieux te nemen ?
ondanks onze heel grote inspanningen hiervoor wij toch al meermaals, en dit vaak via Facebook,
moesten vernemen dat onze school daar niks zou tegen doen?
zondag 16 februari de ‘vriendendag” van de Waregemse afdeling van jeugdbeweging Akabe Funk in
onze Zonneburcht doorging?
wij op die manier deze prachtige vereniging uit nood hielpen toen hun vaste zaal, waar ze reeds
jarenlang dit feest geven, plots totaal onverwacht niet beschikbaar was?
onze oudervereniging op maandag 17 februari in Zonneburcht reeds voor de 6de keer dit schooljaar
vergaderde?
daags nadien, dinsdag 18 februari, over de middag de leerlingenraad samen kwam om enkele
voorbije evenementen te evalueren en na te denken over de planning van de rest van het
schooljaar?
diezelfde dinsdag ook onze 2de vergadering van de schoolraad dit schooljaar, met een
vertegenwoordiging van ouders, lokale gemeenschap en leerkrachten in Zonneburcht gehouden
werd?
zaterdag 21 februari het muurtje dat onze schooltuin van de straat afscheidt door een verstrooide
autochauffeur helemaal omver gereden werd?
vakantie of geen vakantie, weer of geen weer,… het op maandag 24 februari, de eerste dag van de
krokusvakantie dus, toch een drukte van je welste was in Zonneburcht met tal van leerkrachten die
voor een of andere klas- of schoolklus één of meerdere uurtjes naar Zonneburcht kwamen?
onder andere boekenjuf Hilde met haar boekenvriendin en leerkracht op rust Anne gans de dag
nieuwe boeken een kaftje, kaartje en plaatsje kwam geven in onze heel mooie bieb?
boekenjuf Hilde net voor de vakantie met Ilusa uit de klas van meester Kurt bij de directeur langs
kwam om te tonen (te stoefen!!) welke dikke boeken Ilusa gelezen had?
vrijdag 28 februari de jeugd van Zonneburcht, namelijk juffen Ine, Jomina en Joyce een ganse
voormiddag zoet waren met het in elkaar steken van mooie Ikea-rekken die ze zelf gingen halen
voor in hun technologie- en knutsellokalen?
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