
 

 
 

 

S E P T E M B E R  2 0 2 0  
 

WISTEN JULLIE DAT… 
     

het al 6 maanden geleden is dat jullie nog eens een Zonneflits kregen? 
 

ook hiervan COVID de schuldige is? 
 

het feit dat onze Zonneflits weer verschijnt dus betekent dat de school grotendeels 

gewoon draait net zoals voor corona? 
 

de enige, echt grote verandering het busvervoer is waarbij de leerlingen van 

Zonneburcht (lager onderwijs) en VIBSO (secundair onderwijs) nu op aparte bussen 
zitten? 
 

wij heel blij zijn dat wij gedurende de eerste maand noch bij de leerlingen, noch bij 
de leerkrachten een besmetting hadden en wij dus nog geen extra maatregelen 

moesten nemen? 
 

nochtans al heel veel leerlingen de voorbije weken getest werden en gelukkig 

allemaal met een negatief testresultaat? 
 

wij dan ook hopen dat alle kinderen, ouders, leerkrachten, busbegeleiders, poets-
personeel nog lang keihard hun best zullen blijven doen om onze school covid-vrij te 
houden? 
 

dinsdag 1 september 221 leerlingen het nieuwe schooljaar in Zonneburcht startten? 
 

maar liefst 61 van die 221 leerlingen helemaal nieuw waren? 
 

directeur Krist nooit eerder op 1 september zo veel nieuwe leerlingen in onze school 

mocht verwelkomen? 
 

er niet alleen nieuwe kinderen, maar ook enkele nieuwe leerkrachten in Zonneburcht 

van start gingen? 
 

juffen Joke, Marlies en Louise, logopediste Liza en sportleraar Brecht deze 
nieuwkomers zijn? 
 

er nu 45 juffen en meesters les geven in Zonneburcht, 18 leerkrachten kinderen 
ondersteunen in scholen gewoon onderwijs en nog eens 8 busbegeleiders onze 
kinderen begeleiden tijdens de busrit? 
 

er ondertussen al 224 leerlingen in Zonneburcht les volgen in 22 verschillende 

klassen? 
 

met die 224 kinderen in 22 klassen alle lokalen van onze school weer bezet zijn en er 

dus niet veel plaats meer is voor eventuele extra leerlingen? 
 

de eerste dagen van het schooljaar heel veel aandacht besteed werd aan het leren 

kennen van de afspraken op de bus, op de speelplaats, in de eetzaal? 



          zeker de juiste plaats in de juiste busrij meerdere dagen moet worden geoefend? 
 

sportleerkrachten Hannelore en Brecht naar jaarlijkse traditie ook nu weer al onze 
leerlingen trainden om veilig en snel een bus te evacueren in geval van nood? 

 

dit in scholen buitengewoon onderwijs heel erg belangrijk is omdat heel veel van deze 
leerlingen bijna dagelijks met de bus naar school komen en terug naar huis gaan? 

 
ook onze 8 busbegeleiders een van deze trainingsmomenten kwamen meevolgen? 
 

de 2de week van het schooljaar in alle klassen ook nog eens alle andere afspraken 
besproken werden aan de hand van ons duidelijk kinderreglement? 
 

het wel heel vreemd was dat wij na die eerste belangrijke 2 weken al meteen van 
start moesten gaan met de voorbereidingen van Eerste en Plechtige Communie? 
 

dit enkel voor de uitgestelde vieringen van vorig schooljaar 2019-2020 was en er dus 
in het derde trimester ook nog een Eerste en Plechtige Communie voor 2020-2021 zal 

doorgaan? 
 

10 eerste communicanten en 31 vormelingen nu al zwaar aan het oefenen zijn om op 
zaterdag 24 oktober een corona-versie van hun feest te vieren? 
 

2 medewerkers van IMOG dinsdag 15 september 3 klassen van Zonneburcht kwamen 
leren hoe zij nog beter kunnen omgaan met het vele afval? 
 

verschillende klassen ook reeds een leeruitstap maakten naar onder meer de 
fruitboer, kunsten-centrum B-part, de schoolomgeving …? 
 

de klassen van juffen Els C., Ine en meester Kurt zelfs al een week op sportklassen 
mochten naar Wielsbeke? 

 

brugfiguur Debby dit schooljaar niet meer op dins-, maar nu telkens op vrijdag in 
school aanwezig is om op afspraak ouders bij “van alles en nog wat” te helpen?  

 

donderdag 22 september voor het eerst in lange tijd nog eens een vergadering met 
onze oudervereniging gehouden werd? 

 

het een leuk weerzien werd, maar wij hopen om de volgende keren toch ook nog 
enkele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen?  
 

wij dinsdag 29 september van start gingen met de eerste van 22 klassenraden waarin 

alle kinderen van alle klassen uitgebreid besproken worden met de voltallige 
klasteams? 
 

woensdag 30 september al 3 leerkrachten op nascholing gingen? 
 

bij de start van het schooljaar onze 4 EHBO-kasten en 3 EHBO-tassen door een 

gespecialiseerde firma gecontroleerd en weer helemaal in orde gebracht werden? 
 

   

  het Zonneburcht-team  

 

 


