MAART 2021
WISTEN JULLIE DAT…
maandag 1 maart 08.35 uur boekenjuffen Anne, Evelien, Fien, Greet B., Hilde L,
Katrien, Sabine en Sabrine de week, maar vooral de Boekenmaand 2021 officieel
startten met een schitterend optreden op onze speelplaats?
opper-boekenjuf Hilde L. om 10.30 uur de kinderen dan nog eens extra motiveerde
om van maart een echt leesfeest te maken?
dit leesteam ook de daaropvolgende weken telkens met een heel mooi optreden het
lees-vuur brandend hield in onze Zonneburcht?
de leerlingen beloofden om veel te lezen en om van elk gelezen boek een vlag te
maken voor een zo lang mogelijke vlaggenlijn die we doorheen gans onze mooie
Zonneburcht zullen laten lopen?
Jef en Thibaut uit de klas van juf Ida dinsdag 2 maart een prachtig werk dat ze in
onze Strijkparelbende maakten fier kwamen tonen aan de directeur?
de Strijkparelbende een initiatief is van juf Sofie D. die hierbij gelukkig de hulp krijgt
van haar oud-leerling en nu Strijkparelbende-assistent Thibaut?
maar liefst 34 kinderen kandidaat waren voor een parkietenjong?
Axana, Leon V., Lobke, Phebe, Stefan deze keer de gelukvogels waren die een
parkietenjong mee naar huis mochten nemen?
deze parkietjes dus ook gelukvogels zijn want wij er van overtuigd zijn dat deze 5
kinderen heel goed zorg zullen dragen voor deze jongen diertjes?
wij dinsdag 2 maart naschools de eerste ouders van kandidaat nieuwe leerlingen voor
volgend schooljaar op school ontvingen?
tussen 1 september en 31 maart nu al ouders van 52 kinderen informeerden om
eventueel naar onze Zonneburcht te mogen komen?
psycho Marjolein op woensdag 3 maart een info-sessie over pesten organiseerde voor
de collega’s?
zulke collegiale overlegmomenten heel goedkope, maar heel leerrijke nascholingen
zijn voor de leerkrachten?
de Eerste en Plechtige Communie weer eens met enkele maanden uitgesteld werden
maar de vormselcatecheten er toch aan hielden om de voorbereidingen en de lessen
vormselcatechese verder te zetten?

juf Ann, één van die vormselcatecheten, zich aan haar hand liet opereren en
daardoor nu al meerdere weken de 6 kilometer lange weg naar huis voorlopig niet
meer met de fiets kan afleggen en dit nu te voet doet?
wij op woensdag 10 maart 10 tweedehandscomputers kregen van de Waregemse
CKV-bank?
het Stadsbestuur van Waregem ons nog blijer maakte door ook nog eens 10
schermen aan Zonneburcht te schenken?
wij dinsdag 16 maart voor de 2de keer via de computer vergaderden met onze
oudervereniging?
wij dit de eerste keer met Praatbox deden en deze tweede keer met Teams?
dit net als de eerste online vergadering weer een succes werd?
maar liefst 24 leerkrachten een artikel schreven voor onze mooie lente-schoolkrant?
het boekje daardoor meer dan 60 bladzijden telde en dit eigenlijk te veel was voor
onze fotokopieermachine die maximum 60 bladzijden kan samen nieten?
de redacteurs van de schoolkrant dan hun uiterste best moesten doen om enkele
artikels te verkorten, enkele foto’s te verkleinen, enkele artikels samen op 1 blad te
zetten om de schoolkrant toch gekopieerd te krijgen?
admi – stagiaire Stefanie iets meer dan 6 uren bezig was met het kopiëren van onze
schoolkrant?
wij blij zijn dat de moeilijke maand maart achter de rug is want de meerdere COVIDbesmettingen van vooral familieleden en vrienden van leerlingen van Zonneburcht en
de daarbij horende quarantaines het wel een erg spannende maand maakten?
wij door de verstrengde maatregelen weer geen warme maaltijden meer konden
aanbieden en de kinderen terug in de klas hun boterhammetjes moesten opeten?
de geplande Noord-Zuidbeurs ook niet kon doorgaan maar dat de BLOA’s
materialenkoffers haalden bij de jeugddienst met heel leerrijk materiaal over Afrika?
de kinderen van juf Petra zich helemaal inleefden in het leven van kinderen in
Senegal en zich allemaal kleedden in de traditionele kledij van daar?
vrijdag 26 maart een gespecialiseerde firma de 6-maandelijkse controle van onze 4
EHBO-kasten en 3 EHBO-tassen van Zonneburcht kwam uitvoeren?
29, 30 en 31 maart ondanks de afwezigheid van de leerlingen toch nog heel drukke
dagen werden in Zonneburcht?
meerdere werkgroepen corona-safe nog heel wat schooltaken kwamen uitvoeren?
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