OKTOBER 2020
WISTEN JULLIE DAT…
minister Weyts ons een heel bijzondere eerste oktober bezorgde?
hij besliste dat op die dag de middelen van de scholen buitengewoon onderwijs voor dit
schooljaar 2020 – 2021 opnieuw berekend werden op basis van het aantal leerlingen?
wij 20 leerlingen meer telden dan op 1 februari en wij dus nog een pak extra lestijden zullen
krijgen waarmee wij onze 224 leerlingen nog veel beter zullen kunnen ondersteunen?
1 oktober ook een memorabele dag voor juf Véronique geworden is?
zij omstreeks 18.30 uur ontdekte dat zij door de directeur op school opgesloten werd
en maar net niet op school moest overnachten?
maandag 5 oktober de klassen van juffen Greet en Nathalie met de trein op
openluchtklas naar Brasschaat vertrokken?
zij op vrijdag 9 oktober niet met de trein, maar wel met zware motoren terugkeerden
naar Zonneburcht?
wij maandag 5 oktober het eerste officiële bezoek kregen van een oud-leerling dit
schooljaar?
Warre niet alleen kwam melden dat hij heel goed gestart was in zijn nieuwe, nu
middelbare, school maar ook een beetje kwam lachen met ons omdat wij wel en hij
niet naar school moesten die dag?
dinsdag 6 oktober de verkiezingscampagne voor de Zonneburcht-burgemeester 2020
– 2021 op gang geschoten werd met het verspreiden van de promo-filmpjes van de
verschillende kandidaten?
de verkiezingscampagne in Zonneburcht veel beleefder verliep dan in Amerika?
heel wat klassen afgelopen maand naar een theater- of filmvoorstelling in De Schakel
mochten?
maar liefst 20 leerlingen van onze Zonneburcht gestart zijn in ons ‘Muziekatelier’?
leerkrachten van de Waregemse stedelijke muziekacademie onze leerlingen tijdens de
middagpauze in Zonneburcht aangepaste lessen in kleine groepen komen aanbieden?
12 van die leerlingen dan ook nog eens een instrument leren bespelen?
10 van hen, ook weer in Zonneburcht, gitaarles krijgen en dan nog 2 leerlingen
piano, 1 drum en 1 dwarsfluit gaan leren in de muziekschool in hun eigen gemeente?
school voor deze lessen investeerde in een dure lespiano voor muziekjuf Nele en 2
gitaren om door de leerlingen op school te laten gebruiken?

heel wat ouders regelmatig oude batterijen blijven meegeven naar school en dit heel
goed is en blijft voor het milieu en voor de kinderen van Zonneburcht?
dit voor de kinderen goed is omdat de directeur met de opbrengst van deze batterijen
(school krijgt daar dus geld voor!) enkel maar nieuw speelgoed voor de kinderen
koopt voor op de speelplaatsen?
alle leerlingen, juffrouwen, meesters en directeurs op woensdag 14 oktober met hun
echte kiesbrief naar het echte stemlokaal mochten om in een echt stemhokje met een
echt rood potlood hun echte stem uit te brengen en te deponeren in een echte stembus?
wij deze maand naschools (corona!!!) weer meerdere bezoeken kregen van ouders
van kandidaat nieuwe leerlingen?
er na 1 september al 13 aanmeldingen waren voor nieuwe leerlingen?
3 van deze leerlingen al gestart zijn en al zeker 3 van deze leerlingen nog na de
herfstvakantie zullen starten?
zaterdag 17 oktober 10 Zonneburcht-leerlingen met de jongeren van service-club Rotaract
een dagje meemochten naar dierenpark Zonnegloed te Vleteren?
een aantal jonge gasten dus hun vrije zaterdag opofferden om 10 kinderen van
Zonneburcht een fantastische dag te laten beleven?
dinsdag 20 oktober de kinderen van juffen Bieke, Evelien, Els/Hilde, Katrien en Mia in
het teken van de ‘Week van het bos’ met de bus naar Tiegembos mochten?
de directeur voor zo’n leeruitstappen meestal de bus betaalt?
de klassen van juffen Bieke, Evelien en Katrien donderdag 22 oktober al weer op
uitstap mochten en nu samen met de klassen van juffen Hilde/Tine, Isabelle/Ine en
Sabrine naar de ‘park- en bosspelen’?
zaterdag 24 oktober 10 jonge kinderen en 29 twaalfjarigen eindelijk hun Eerste en
Plechtige Communie, die eigenlijk op 16 mei gepland stond, konden doen?
juffen Hilde L., Mia, Els C., Hannelore en Nathalie er voor zorgden dat het voor
kinderen en ouders, ondanks corona, toch nog een mooie viering werd?
wij spijtig genoeg en helemaal tegen onze gewoonte in er geen konden op drinken
tijdens onze traditionele, mooie recepties in de mooie zaal van onze school?
het eigenlijk zelfs 30 vormelingen zouden geweest zijn maar 1 jongen uit de laatste
repetitie op vrijdag 23 oktober op covid-quarantaine gestuurd werd?
de klassen van juffen Ann, Hilde/Tine en Petra van 19 tot 23 oktober op sportklassen
te Wielsbeke mochten?
de week daarna van 26 – 30 oktober de klassen van juffen Joke, Véronique/Sabine
en meester Wim dan ook nog op sportklas te Waregem gingen?
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