MAART 2020
WISTEN JULLIE DAT…
tijdens deze maand het Zonneburcht-record hoogspringen tot 2 keer toe verbeterd werd?
Warre uit de klas van juf Hannelore het op 1 meter 25 centimeter bracht?
de week daarna Nicolas uit de klas van juf Ida het record nog eens met maar liefst 10
centimeter verbrak en het record op die manier op 1 meter en 35 centimeter kwam te
staan?
gans de maand maart verschillende CLB-medewerkers gesprekken hadden met heel
wat ouders van schoolverlaters in verband met de schoolkeuze voor het middelbaar
onderwijs?
maandag 2 maart een nieuwe leerling in Zonneburcht startte?
dit reeds de 17de leerling was die in de loop van dit schooljaar (na 1 september dus!) in
Zonneburcht startte?
wij dinsdag 3 maart de jaarlijkse heel strenge en erg belangrijke controle kregen van
de verificateur?
deze dame kwam controleren als alle leerlingen die op 1 februari school liepen in
Zonneburcht administratief correct ingeschreven zijn?
wij na deze controle officieel weten hoeveel lestijden en geld wij volgend schooljaar
zullen krijgen?
dit geld en middelen zullen zijn voor 202 kinderen (het leerlingenaantal op 1 februari 2020)
ook al zitten er volgend schooljaar meer of minder kinderen in onze school?
er ondertussen wel al 206 kinderen in Zonneburcht school lopen?
diezelfde 3de maart heel wat van onze schoolverlaters een heel interessant en leuk
bezoek brachten aan VIBSO, de school voor buitengewoon secundair onderwijs?
Zonneburcht-psycholoog Marjolein op woensdag 4 maart tijdens het ochtendoverleg
aan meerdere collega’s uitleg gaf over een aantal gezelschapsspelen die leerkrachten
kunnen gebruiken om leerlingen nog sociaal vaardiger te maken?
donderdag 5 maart de klassen van juffen Evelien, Ine D. en Sabrine naar een heel
mooi toneel in het Waregemse cultuurcentrum De Schakel mochten?
de kinderen van de klas van juf Els Callens op vrijdag 6 maart naar de Waregemse
bibliotheek gingen luisteren naar een lezing van jeugdauteur Brigitte Minne?

de klassen van meesters Kurt en Wim op maandag 9 maart naar de Noord-Zuidbeurs mochten?
dit een jaarlijkse beurs is waar kinderen op afwisselende leuke manieren kennis
maken met vreemde culturen?
dinsdag 10 maart 5 leerkrachten van Bemok, de Kortrijkse school voor buitengewoon
lager onderwijs type 3 en type 9, kennis kwamen maken met onze auti-werking?
diezelfde dinsdag, maar ’s namiddags maar liefst 6 klassen op leeruitstap gingen?
de klassen van juffen Els C., Ine O. en Joke eveneens de Noord-Zuid-beurs
bezochten?
de kinderen van de klassen van juffen Evelien, Kathleen en Sabrine naar de
brandweerkazerne mochten?
dit dus nog allemaal voor de grote corona-crisis was toen wij nog mochten “gaan en
staan waar wij wilden”?
ook nog eens op 10 maart, maar dan ’s avonds, een info-moment voor de
openluchtklassen van juffen Kathleen en Sabrine doorging?
woensdagnamiddag 11 maart het traditioneel, jaarlijkse Zonneburcht-petanquetoernooi doorging?
wij die dag voor het eerst met de gevolgen van de corona-crisis geconfronteerd
werden omdat één van de andere scholen die zouden deelnemen slechts één uur
voor de start van dit toernooi afzegde omwille van de coronadreiging?
vanaf dan de corona-crisis ook ons Zonneburcht-leven beheerste?
de heel interessante info-avond op donderdag 12 maart ‘Geld in handen van je kind’
over omgaan met zakgeld niet kon doorgaan?
wij op vrijdag 13 maart wel nog een heel mooi initiatief van juf Ine O. en sportjuffen
Hannelore en Laura in het teken van de Nationale Pyjamadag van Bednet lieten
doorgaan?
Zonneburcht vanaf die vrijdag de 13de volledig in corona-modus ging?
onze school op maandag 16 maart tijdelijk van een school in een opvang veranderde?
wij de ouders enorm dankbaar zijn voor het heel goed opvolgen van de richtlijnen
van de overheid waardoor er erg weinig kinderen in de opvang aanwezig waren en
wij het zo voor iedereen zo veilig mogelijk konden houden?
heel veel kinderen al hard hun best deden om dagelijks thuis te blijven oefenen voor
school aan taken die de leerkrachten via de computer of via werkboekjes (die veilig
konden worden opgehaald) bezorgden?
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