
 

 

   

  

  

 Hoe zou het zijn met Amanda Ceulemans? 

 (een oud-leerling aan het woord) 

 Chatten met het CLB: het kan! 

 Onze werf is open op 22 mei 

 … en nog veel meer! 
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Fraaltje 

 
 
Af en toe nemen wij de heer Verstappen beet. We wijzen dan bijvoorbeeld naar de lucht 
en zeggen: ‘Collega, is dat nu geen kuifleeuwerik daar in het zwerk?’, en terwijl hij op-
kijkt, gappen we een foto uit het archief voor de FlaSJI. Zo zijn wij! 
 
Met die techniek kwamen we ook nu weer aan dit lichtdrukmaal uit 1918. Klasfoto, ver-
moeden wij. Alles in orde met de wereld, behalve misschien die wereldoorlog die ze net 
hadden stopgezet omdat niemand nog kon raden wie de winnaar was. 
 
Wie zouden dat zijn, die gezichten? We zijn te lui geweest, we gaan daar eerlijk over 
zijn, om het allemaal uit te vlooien. De heer Verstappen kan zeker zeggen hoe het in el-
kaar zit, maar wij durven het even niet te vragen omdat we net een foto uit zijn archief 
hebben gegapt. 
 
Zijn het meisjes uit adellijke families? Of boerendochters? Zouden het vluchtelingen 
zijn? Gaan ze straks een feestje bouwen? Verlangen ze naar wat rust? 
 
De laatste dagen komen er alleen maar vragen als wij met onze hersenen schudden.  
 
Zijn het mensen? Kunnen ze samen meer bereiken dan alleen? Hebben ze een toe-
komst? 
 
Daar hebben we dan weer wèl een antwoord op! Zijn het mensen? Ja. Kunnen ze sa-
men meer bereiken dan alleen? Ja. Hebben ze een toekomst? 
 

Net zoals wij, luitjes, net zoals wij! Prettige vakantie ook. 

 

Terug naar inhoudstafel 

SJI-foto uit de tijd toen alles nog goed was. 



 

 

Directeur aan het woord 

 

Deze laatste week van het 2
de

 trimester werd helaas bepaald door de gebeurtenissen in Brussel. 
Het zinloze geweld dat daar weer zoveel onschuldige slachtoffers maakte, raakte ons allemaal. 
In de klas en daarbuiten is veel gepraat en nagedacht over het hoe en het waarom van wat er 
gebeurde. Echte antwoorden zijn er niet, maar samen zoeken naar antwoorden en plaats maken 
voor onze gevoelens kan ook al veel betekenen.  
 
Omwille van de examens waren onze leerlingen deze week onregelmatig op school. Daarom 
hielden we vanmorgen even halt voor we aan deze laatste schooldag begonnen. Onze leerlingen 
maakten het 1 minuut stil uit respect voor de slachtoffers en als teken van stil verzet tegen ge-
weld dat nergens naartoe leidt … 
 
Door de luidspreker op de speelplaats klonk  

vandaag dit liedje van Bart Peeters: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij sluiten ons graag aan bij zijn boodschap.  We willen geloven in een stukje van die hemel op 
onze aarde. En we willen onze leerlingen de kracht geven om daarin te blijven geloven. 
 
Lieve Blommaerts 
directeur 

 
Terug naar inhoudstafel 

Hemel 

Je vindt er geen maagden, 
geen lepels van goud. 
Die heilige geschriften 
zijn verwarrend en oud. 

Er staat niet geschreven, 
dat elke zot 

mag misbruiken en moorden 
in de naam God. 

 
Want God is liefde 
en zeker geen haat. 

Geen reden voor misbruik, 
of een nepkalifaat. 

Het staat in de Bijbel 
en in de Koran: 

zonder liefde kan de hemel niet bestaan ... 
 

Gegoochel met onzin, 
verdeel en heers. 

De geschiedenis herhaalt zich, 
maar we zijn hardleers. 

De wereld draait vierkant, 
En de oplossing stroef. 

Mocht de Aarde ogen hebben, 
stonden ze nu droef. 

 
Want God is liefde 
en zeker geen haat. 

Geen reden voor misbruik 
of een nepkalifaat. 

Het staat in de Bijbel 
en in de Koran: 

zonder liefde kan de hemel niet bestaan, 
zonder liefde kan de hemel niet bestaan ... 



 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

Kalender april 2016 

Stage 6VZ 

Ma 11   

Di 12 VM Kriebelproject in SJI Basisschool en in De Klinker (4VV en 
7KZ) 

13.00 - 14.30 u. Spreker van politie Antwerpen over partnergeweld voor 7KZ 
en 7TBZ/Z 

Wo 13 VM GIP-moment 7TBZ/Z B voor Céline,Chloë, Jana, Ynne 

NM Stemactiviteit voor leerlingen van de 3de graad basisonderwijs 

10.00 - 12.00 u. 3STW bezoekt het MAS: tentoonstelling body art 

Do 14  Kangoeroewedstrijd wiskunde voor leerlingen van de 1ste 
graad 

 GIP-moment voor de andere leerlingen van 7TBZ/Z B 

Vr 15   

Stage 6VZ 

Ma 18  Stagerapport 3 voor 5VZ 

Di 19  5aso en 6aso gaan naar Keulen 

NM GIP-moment 7TBZ/ZA voor Enzo, Melissa, Ara, Sepp 

 4VVA en B bezoeken Colomaplus - Mechelen 

09.00 - 13.00 u. CPR voor 7KZ - Lier 

Wo 20   

Do 21  3aso gaat naar Luik 

 GIP-moment voor de andere leerlingen van 7TBZ/Z A 

Vr 22  Rapport 3 voor 5VZ 

 Rapport 4 voor de derde graad aso en tso 

Stage 6VZ 

Ma 25  Sportdag Sportprikkels voor 6ECO/ 6HW/ 6GWW/ 6STW/ 
5VZ/ 6VZ/ 7KZ/ 7TBZ 

 4aso en 4STW ontmoeten een Brusselse school - Brussel 

09.00 -12.00 u. 6GWW, 5HW, 5ECO en 5STWA volgen CPR in Lier 

13.30 - 16.30 u. 5GWW en 5STWB volgen CPR in Lier 

Di 26 14.00 u. Deadline FlaSJI mei 

Wo 27  3ECO, HW en WET bezoeken het Ecohuis: 'Screen de stad, 
klik de toekomst' 

12.30 - 15.00 u. Strafstudie 

19.30 Infoavond voor toekomstige leerlingen en hun ouders 

Do 28  2MW en 2STV gaan naar Trier 

17.00 - 19.00 u. Oudercontact voor de eerste graad B, de tweede graad bso en 
de derde graad aso en tso 

Vr 29  2MW en 2STV gaan naar Trier 

 Rapport 4 voor de eerste graad B en de tweede graad VV 

Za 30  Opendeurdag basisschool 

Stage 6VZ 

De meest recente versie van de kalender vind je op de site. 

http://www.sji-borsbeek.be/index.php/?option=com_content&view=article&id=18TARGET=%22_blank%22


 

 

Familienieuws 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdens 

09/03/2016 Zuster Hedwig (geb. Jeanette Delodder 07/04/1931), 
   Zuster van het arme Kind Jezus  

19/03/2016 Mevrouw José Renders (geb. 24/01/1933), grootmoeder 
   van mevrouw L. Peers - collega 

 

Geboortes 

11/02/2016 César - kleinzoontje van mevrouw C. Van Damme - 
   collega 
 

25/02/2016 Felix - kleinzoontje van de heer D. Van Berckelaer - oud-
   directeur en mevrouw  G. Baets - collega basisschool 
 

16/03/2016 Marcel - zoontje van de heer B. Fosté - collega en  
   mevrouw A. De Meyer - oud-leerling 

 

 

Huwelijken 

16/04/2016 Juffrouw Farrah  Viaene en de heer Toon Schuddings - 
   zoon van mevrouw L. Smits - collega 

Terug naar inhoudstafel 

Paashaas, de Robianostraat 11, 2150 Borsbeek. 



 

 

Fietsplaatjes 

 

Wil je ook een fietsplaatje? 
 
Dit geldt voor  iedereen die naar onze school gaat. Je kan ermee tonen dat 
dit echt wel jouw school is en elke maand maak je kans op een leuke prijs. 
Al wat je moet doen is checken of je fiets in de FlaSJI staat. 
Je kan een plaatje afhalen op het onthaal, met handige bandjes erbij om het 
te bevestigen. Geen verplichting, wel warm aanbevolen. 

Terug naar inhoudstafel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geloof het of niet, maar wij hebben exact hetzelfde meegemaakt. We hadden dat bordje  
nauwelijks een week aan onze fiets hangen of er begonnen bloemen op te groeien. En voor de 
eigenares van deze fiets is dit nog maar het begin van een reeks succeservaringen (*)! Ze mag 
alvast aankloppen bij mevrouw Blommaerts om een cadeautje af te halen. Proficiat! 
 
 
(* succeservaring: dit is een term uit het pedagogische lexicon. Je succeservaring kan leiden tot 
meer en meer van die dingen, en voor je het weet zit je in een successpiraal!)   



 

 

Wijziging schoolbestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koba zette in voorbereiding naar een herstructurering op 1 september 2016 reeds een eerste 
stap door een herschikking van de raden van bestuur. 
 
Koba vzw wordt voortaan een koepel-vzw van regionale schoolbesturen. In onze regio Koba-
ZuidkANT werken wij intensief samen met een 15-tal Koba-scholen in de zuidrand van Antwer-
pen.  
 
Voorlopig vormt onze school nog een afzonderlijke vzw (vzw KOR Borsbeek), maar zodra ons 
bouwdossier afgerond is, zullen ook wij deel gaan uitmaken van vzw Koba-ZuidkANT. 
 
Sinds 1 januari 2016 is de raad van bestuur van het schoolbestuur voor vzw Katholiek Onder-
wijs Regio Borsbeek als volgt samengesteld:  
 
Mw G. Bosschaert, Nationalestraat 50/23, 2000 Antwerpen 
Dhr. D. Coenjaerts, Assestraat 2, 2620 Hemiksem 
Mw. M. De Schamphelaere, Kon. Albertlei 22, 2650 Edegem 
Dhr. G. Halsberghe, Drakenhoflaan 15, 2100 Antwerpen (Deurne) 
Dhr. P. Nys, Spoorweglaan 230, 2610 Antwerpen (Wilrijk) 
Mw. E Raemaekers, Steerveldstraat 9, 2610 Antwerpen (Wilrijk) 
Dhr. I. Rens, Keerbaan 42, 2160 Wommelgem 
Mw. R. Wyckmans, Antwerpsestraat 35, 2845 Niel 
 
Voorzitter: Dhr. G. Halsberghe 
Afgevaardigd bestuurder: Dhr. P. Nys 
 
Het schoolreglement zal aan bovenstaande gegevens worden aangepast. 
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Jarenlang stonden wij bekend als een “DIM-school”. We behoorden tot  de 

scholen van de Diocesane Inrichtende Machten. 

 
DIM is nu echter Koba geworden: Katholiek Onderwijs in het Bisdom  
Antwerpen.  



 

 

Yoga 

 
 

 

Voor de yogaworkshop begon, dachten we met 
z'n allen dat het heel saai ging worden.  We kwa-
men binnen en er stond heel rustige muziek op. 
We hebben een paar ademhalingsoefeningen 
gedaan die echt deugd deden.  Het was super-
raar, maar iedereen werd rustig en we voelden 
ons hoofd helemaal leeg worden. Op het einde 
vond iedereen het geweldig.  We lagen op de 
grond en het voelde alsof ons lichaam groter 
werd.  Yoga is een aanrader, zeker wanneer je 
hoofd op springen staat! 

Saskia en Lena uit 2G 

Terug naar inhoudstafel 

Zielig, ik vind het zielig dat er mensen zijn die hun mening aan anderen willen opdringen.  Die 
anderen zijn onschuldigen die hier niet om gevraagd hebben. 
 
Waar zijn ze mee bezig??? Totaal geen begrip 
 
Elkaar steunen, allemaal samen, niet ieder voor zich 
 
Gruwelijk! Zo laf 
 
Ik ben BOOS!!!! 
 
Waarom?  Dit had niet mogen gebeuren. 
 
Dit is zo erg voor de families van de dodelijke slachtoffers. Sterkte aan alle betrokkenen. 
 
Elkeen is een mens.   Waar is nu de menselijkheid? 
Onrechtvaardig    Chaos   Onbegrijpelijk   Doden om te doden   Doden om terug te pakken     
Zo ontzettend zielig 
 
Ik ben bang, bang om naar een evenement te gaan, bang  dat WOIII er aankomt, bang  dat er 
nog meer doden zullen vallen, bang om zelf slachtoffer te worden.  IK BEN BANG! 

Gedachten na de aanslag (7TBZ/ZB) 

Terug naar inhoudstafel 
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Chatten met het CLB? Ja dat kan! 
 

 

 
 

 

Op 1 februari 2016 is het startschot gegeven voor de 'CLBch@t'.  
Leerlingen kunnen vanaf dan online bij een CLB-medewerker terecht.  
Tijdens de chatsessies zijn drie tot vier CLB'ers online om informatie en advies te geven.  
Indien nodig bekijken we met de leerling hoe verdere hulp kan geboden worden, bij zijn CLB of 
bij een andere organisatie. Voor complexere vragen, waar persoonlijke gesprekken vaak  
noodzakelijk zijn, proberen de CLB-medewerkers de leerling toe te leiden naar de meest  
geschikte hulp. CLBch@t werkt op anonieme basis. Voor sommige leerlingen maakt net dat hulp 
zoeken toegankelijk. Zo openen we ook voor hen onze deur.  
 
Www.CLBchat.be is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17 u. tot 20 u. behalve op 
woensdag, dan starten we al om 14 u.  
 
 
 

1A, broederlijk bij het Frans ontbijt. Gezien de gebeurtenissen in Brussel vonden de leerlingen 
het wel fijn om samen te zitten onder het motto 'tous ensemble'. En dit alles dan ook nog eens op 
Witte Donderdag. Copyright CANAN Information and News Distribution Facts and Figures ltd.  

Tous ensemble... 

http://www.clbchat.be/


 

 

Hoe zou het zijn met Amanda Ceulemans? 

 

Een oud-leerling aan het woord 
 
Bijna drie jaar geleden studeerde Amanda Ceulemans 
af in het Sint-Jozefsinstituut en ondertussen heeft ze 
het tot bekende Vlaming geschopt. Op VTM neemt ze 
namelijk samen met haar beste vriend, Sven, deel aan 
Mijn Pop-Up Restaurant, een culinaire wedstrijd waarin 
ze de kans krijgen om in Genk een Grieks pop-
uprestaurant, Kommati, uit de grond te stampen. Reden 
genoeg om Amanda even op te bellen voor onze oud-
leerlingrubriek. Vriendelijk en enthousiast, zoals haar vroegere leerkrachten haar ook omschrij-
ven, maakte ze graag even tijd vrij om onze vragen te beantwoorden. 
 
Amanda, welke richting volgde je op het SJI? 
 
In de eerste graad volgde ik aso. In het derde jaar verliet ik het SJI om een kappersopleiding te 
gaan volgen, maar omdat ik het studeren en het theoretische te hard miste, kwam ik na één tri-
mester terug en studeerde ik vier jaar later af in de richting Sociale en technische wetenschap-
pen. 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
 
Ik heb één jaar rechtspraktijk gestudeerd aan de AP-hogeschool, maar omdat het toch bleef krie-
belen om kapster te worden, ben ik met mijn studie gestopt en een kappersopleiding begonnen. 
Die studie begon pas in januari, dus heb ik gedurende het eerste semester van dat schooljaar 
zeven cursussen gevolgd, gaande van make-up, visagie en gelaatsverzorging tot cursussen  
nagelzorg en waxen. Op dit moment zit ik dus in mijn tweede jaar van de kappersopleiding, maar 
die heb ik nu onderbroken om me volledig in het avontuur van ons Pop-uprestaurant te gooien. 
 
Wat waren je toekomstplannen voor je aan je tv-avontuur begon? 
 
Ik zou graag halftijds als kapster willen werken en halftijds freelance make-up, haarzorg en  
nagelverzorging gaan doen.  
 
Heeft je opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven? 
 
We kregen in de richting STW en een heel goede begeleiding. Onze leerkrachten wilden echt dat 
iedereen na zijn schooltijd in het SJI goed terechtkwam. We werden dan ook heel goed voorbe-
reid in het kiezen van de juiste studierichting.  
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien…? 
 
Ik was eigenlijk een heel brave leerling, dus echt spannende dingen heb ik niet meegemaakt. 
Wat me wel bijblijft is dat ze in het SJI zo streng waren over onze schoolkledij. Zelfs gekleurde 
handschoenen waren niet toegestaan! 
Dat we nog les hebben gekregen van een echte ‘non’, vond ik ook geweldig. 
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
 
Meneer Babijn vond ik een supertoffe leraar. Ook mevrouw Verstraeten, die ons steevast 
‘schatjes’ noemde, zal me zeker bijblijven. Zij heeft trouwens samen met mevrouw Peers al gere-
serveerd in Kommati! 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Oud-leerkrachtendag 2016 
 

 
Zondag 13 maart - traditioneel onze OLD….. 
 
 
En toch stapte ik dit jaar op een andere manier, met een ander gevoel de oude, bekende 
school binnen. Einde van een ‘tijdperk’? De nieuwe school staat immers al in de steigers. 
 
Het werd weer een leuke en gezellige ontmoetingsdag! Een blij weerzien, elk jaar opnieuw. 
Feestelijk versierde tafeltjes in de leraarskamer heetten ons welkom: fraaie kunstwerkjes, in-
eengeknutseld door artistieke handen. 
 
Met een drankje, een lekker hapje of een ‘knabbeltje’ luisterden we naar het vriendelijke ope-
ningswoordje van Mieke Van den Bosch. 
We mochten dit jaar – naast de traditionele broodjes en mini-koffiekoekjes,  ook nog genieten 
van enkele culinaire hoogstandjes. Lekker! 
 
Het belangrijke nieuws, natuurlijk de nieuwe school!  
 
De graaf-en funderingswerken startten in oktober 2015.  
De plechtige eerstesteenlegging volgde dan in januari 2016. 
Op zondag 22 mei (Openwervendag) zijn de werken te bezichtigen tussen 10 en 17 u. Iedereen 
welkom. 
 
Dat het SJI een school is met een illuster verleden (uniek, toch?) zagen we in een opmerkelijke 
fotoreportage van oude klasfoto’s, vanaf 1870… 
Ook schooluniformen blijken modegevoelig!  
Het laatste matrozenpakje verschijnt op een klasfoto van 1932, las ik. 
 
Bovendien hadden de leerlingen toen zomer-, winter-, week- en feestuniformen… 
 
Een schoolfilmpje van Jeroen Broeckx gaf ons vervolgens een sfeerbeeld van het schoolleven 
op het SJI. Hoe ervaren leerlingen hun school?  Zij spraken over een open en warme school, 
waar men voor elkaar zorgt in een sfeer van wederzijdse betrokkenheid. 
 
Met een fleurig lenteboeket bedankten we ten slotte directeur Lieve Blommaerts voor de gebo-
den gastvrijheid.  En het verrassingsboeket ging dit jaar naar mevrouw Geelen, die binnenkort 
haar honderdste (!) verjaardag mag vieren…. 
Zeker een geslaagde oud-leerkrachtendag! 
 
Els Balck 
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Onze werf is open op 22 mei! 

 
 
 
 
Momenteel zien we onze nieuwe school elke dag groeien. Wil je graag eens een kijkje komen 
nemen op de werf en een wandeling maken door onze toekomstige klaslokalen, het openleer-
centrum, de leraarskamer, …? Of wil je de maquette van ons bouwproject eens goed bestude-
ren met een woordje uitleg erbij? 
Dat kan op 22 mei tussen 10 en 17 u. Onze aannemers doen immers mee aan de openwerven-
dag. Grijp dus je kan en bezoek onze werf! Wij zullen alvast van de partij zijn. 

Terug naar inhoudstafel 


