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Er gingen wonderbaarlijke verhalen rond over Bram Brosseleers. Men vertelde dat hij zo’n
goede visser was, dat hij maar één keer per maand in dezelfde rivier mocht vissen. Anders
raakte de vis op en konden er dus geen nieuwe vissen gemaakt worden, als je begrijpt wat
ik bedoel.
Bram Brosseleers zelf was hier bescheiden over. ‘Het klopt wel hoor’, zei hij, ‘dat ik beter vis
dan mijn broers Bruno en Brecht Brosseleers. En eerlijk gezegd, ons Brenda kàn het gewoon niet. Maar al de rest is eigenlijk echt overdreven. Ik ben, laten we zeggen, één van de
betere vissers.’
Zo was Bram. Geen opschepper. Maar als hij bij de rivier zijn schepnet hanteerde, dan
schepte hij tot hij de kramp kreeg.
‘Hoe doe je dat, Bram?’
‘Ken je een toverspreuk?’
‘Speciaal aas om ze te lokken?’
‘Spreek je de vissen toe? Doe je een schietgebedje?’
Hij haalde dan zijn schouders op, omgeven door emmers vol spartelende vis.
‘Ik doe dat gewoon graag. Hier jongens, neem allemaal een emmer mee. De diepvries zit
vol bij mij thuis, en ook bij onze Bruno, onze Brecht en ons Brenda, maar eigenlijk de hele
familie Brosseleers, met inbegrip van oom Brian en tante Britney, al heet tante Britney natuurlijk niet Brosseleers.’
‘Hoe heet je tante Britney dan met haar achternaam?’, wilde iemand weten. Alsof dat interessant was! Bram had net tweehonderd kilo vis bovengehaald!
‘Tante Britney? Die heet Brears van huis uit. Maar neem gerust nog een emmertje mee, jongens. Anders gooi ik ze terug.’
Toen begon Bram rustig zijn lijnen op te plooien en zijn netten af te drogen.
‘Ga je naar huis, Bram?’
‘Ja, vrienden. Het wordt stilaan frisjes.’
‘Nu je het zegt. Brrr.’

Verhuizen. Ons schrikt het al lang niet meer af.

Directeur aan het woord
Vorige week sprak een collega me aan: “Het is vandaag een belangrijke dag, hé!” Ik kon niet
meteen volgen en dacht dat ik iets gemist had. “Ze zijn vandaag mijn lokaal aan het bouwen!” 
Op basis van de plannen had ze het nauwkeurig in de gaten gehouden en inderdaad: de muren
van “haar’ lokaal werden die dag opgetrokken.
Een tweetal weken geleden zag ons gebouw er nog uit zoals op de foto hieronder.

Maar nu wordt ook de laatste verdieping met de lokalen wiskunde en wetenschappen een feit,
terwijl van onderuit de gevelstenen ook al beginnen te verschijnen.

De “bouw” loopt dus nog steeds volgens plan. We hebben vertrouwen in
het bouwteam en de communicatie
loopt vlot. Wat wil je nog meer?
Dus kunnen wij ons gelukkig bezighouden met andere dringende zaken.
Verhuizen bijvoorbeeld ..
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Vorige week verlieten we, vroeger dan gepland, een gebouw dat we 13 jaar in dienst hadden als
schoolgebouw voor onze 3de graad Verzorging: “Tirolerhof” aan de August Van Putlei.

Waarom doen we dat? Om plaats te ruimen voor basisschool De Klinker uit Borsbeek, die de
komende 2 schooljaren ook gaat bouwen en verbouwen. Zij zochten een tijdelijk toevluchtsoord
en hebben dat gevonden in Tirolerhof, waar ze ook nog heel wat containers zullen neerzetten.
Onze leerlingen én collega’s verlieten het gebouw met een dubbel gevoel. Ze krijgen volgend
schooljaar in mei meer comfort en beter uitgeruste vaklokalen. En ze moeten niet meer pendelen
tussen de twee campussen. Maar de knusse kleinschaligheid van het gebouw zullen ze zeker
missen!

Dankjewel aan de leerlingen en collega’s van de 3 de graad Verzorging, die de verhuis prima voorbereid hebben! Hand in hand met ons technisch team is alles vlot verlopen.
Terug naar inhoudstafel

Verder zijn we ook de helft van de tweede verdieping van blok I aan het ontruimen. Op 6 juli
start immers de volledige renovatie van dat stuk van het gebouw.
Dat betekent dat een heel aantal vaklokalen en bureaus tegen september een nieuwe plaats zullen krijgen in blok I of blok II. Het was even zoeken naar lokalen. We zijn eruit geraakt, maar ook
dit renovatieverhaal heeft heel wat verhuisconsequenties. Zo zullen niet alleen heel wat leraren,
maar ook onder andere onze collega’s van de personeelsadministratie en de boekhouding alles
moeten inpakken en daarna weer uitpakken.
En het verhuizen moet snel gaan, want vanaf 4 juli wordt de oversteek van blok I naar blok II een
stuk langer. Dan start immers de voorbereiding van de werf voor de bouw van de nieuwe
polyvalente ruimte van de basisschool, die een plaats zal krijgen tussen blok I en blok II. Afscheid dus van onze “rotonde” …

Dit wordt het nieuwe polyvalente
gebouw voor onze basisschool
met een refter en turnzaal.

Alles wat van blok I nog naar blok II moet of omgekeerd, kan dus best voor 4 juli overgebracht
worden.
We weten dus nog wat doen voor we op vakantie kunnen vertrekken! 
Voor onze leerlingen start de vakantie gelukkig al wat vroeger. Op het moment dat we deze
FlaSJI verspreiden, hebben zij hun rapport of diploma al op zak. Sommigen zijn al onbezorgd
aan de vakantie begonnen. Anderen moeten misschien nog een keuze maken in verband met
het vervolg van hun studieloopbaan. Maar hopelijk kunnen ook zij daarna de school even achter
zich laten en genieten van alles wat juli en augustus te bieden hebben …
Ik wens jullie allemaal een zalige vakantie!
Lieve Blommaerts
directeur
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Kalender zomervakantie
We heffen het glas op de rotonde.

JULI
Vr 1

09.00 - 12.00 u. Inschrijvingen
14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen

Za 2

09.00 - 12.00 u. Inschrijvingen

Ma 4

09.00 - 12.00 u. Inschrijvingen
14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen
18.00 - 20.00 u. Inschrijvingen

Di 5

09.00 - 12.00 u. Inschrijvingen
14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen
18.00 - 20.00 u Inschrijvingen

Wo 6

09.00 - 12.00 u. Inschrijvingen
14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen

Do 7

De school is gesloten

AUGUSTUS
Do 25

9.00 u.

Bijkomende proeven

9.00 - 12.00 u.

Inschrijvingen na afspraak

14.00 u.

Bijkomende proeven

14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen na afspraak
Vr 26

9.00 u.

Bijkomende proeven

9.00 - 12.00 u.

Inschrijvingen na afspraak

14.00 u.

Bijkomende proeven

14.00 u.

Deadline FlaSJI september

14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen na afspraak
Ma 29

Uiterste datum voor het inleveren van vakantietaken
9.00 - 12.00 u.

Inschrijvingen na afspraak

14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen na afspraak
Di 30

14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen na afspraak

Wo 31

9.00 - 12.00 u.

Inschrijvingen na afspraak

De meest recente versie van de kalender vind je op de site.
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Kalender september
Do 1
9.00 u.
9.30 u.
Vr 2

Ma 5
Di 6
Wo 7
Do 8
Vr 9

19.30 u.

Onthaaldagen voor de eerstejaars
Start schooljaar voor leerlingen van het eerste jaar
Start schooljaar voor alle leerlingen vanaf het tweede jaar
Onthaaldagen voor de eerstejaars
Individuele foto's leerlingen

Infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen

Stage 6VZ
Ma 12
Di 13

Bewegend leren voor alle derde jaren
Bewegend leren voor alle derde jaren
Sportdag voor de tweede jaren
Bewegend leren voor alle derde jaren
Medisch onderzoek 5VZ
Gezondheids- en sporttweedaagse voor 5 aso en tso
Leefdagen voor de leerlingen van het eerste jaar
Leefdagen voor de leerlingen van het eerste jaar

Wo 14
Do 15
Vr 16

Stage 6VZ
Ma 19
Di 20
Wo 21
Do 22

17.00 - 19.00 u.
17.00 - 19.00 u.
12.30 - 15.00 u.
NM
17.00 - 19.00 u.

ROS voor groepen 1 en 4
ROS voor groepen 2, 3 en 4
Medisch onderzoek 5VZ
Strafstudie
Kriebelproject met 7TBZ/Z
ROS voor groepen 1 en 2

Vr 23
Stage 6VZ
Ma 26

VM
17.00 - 19.00 u.

Di 27
17.00 - 19.00 u.
Wo 28
Do 29
17.00 -19.00 u.
Vr 30

4HW, ECO en WET bezoeken het PIME - Lier
Mobibus in het SJI
ROS voor groepen 1 en 4
Mobibus in het SJI
4VV en 5VZ begeleiden concert in het Sportpaleis
ROS voor groepen 3 en 4
Mobibus in het SJI
ROS voor groepen 1 en 2
Mobibus in het SJI
Stage 6VZ Stage 6GWW

De meest recente versie van de kalender vind je op de site.
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Boeken
Onze samenwerking met de Iddink boekenfondsservice loopt door.
Heb je een vakantietaak, bijkomende proef, ingangsexamen, …? Dan kan je een
boek langer bijhouden. Je moet dit telefonisch melden aan Iddink Boekenfondsservice. Op deze manier kan jouw melding meteen worden verwerkt en krijg
je geen boeterekening voor een niet ingeleverd boek. Je kan de boekenfondsservice elke werkdag bereiken op het nummer 014 30 41 70, van 8.30 u. tot 18.00 u.
Je vermeldt je naam en klantennummer (dit vind je op het inleverformulier) en het
boek dat je langer wil behouden.
Begin september word je eraan herinnerd dat je de behouden boeken nog moet inleveren. Deze boeken moet je zelf terugsturen, vóór eind september, naar het
op het inleverformulier vermeld adres.
Ook dit jaar kan je je schoolboeken weer digitaal bestellen bij de boekenfonds
service via www.iddink.be. Om te bestellen heb je je persoonlijke account en de
schoolcode nodig. De schoolcode is: PC3RRDQ2.
Iddink dringt erop aan om de boeken ten laatste op 4 juli te bestellen.
De boeken worden geleverd op het thuisadres. Alleen klassikale nabestellingen
worden je via de school bezorgd.
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‘Ga je van blok één naar blok twee, neem dan altijd iets mee’ (mevrouw Dupont)

SCHOOLKLEDIJ
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Als je tijdens de vakantie nieuwe schoolkledij aankoopt, lees erdan zeker het schoolreglement
nog eens op na! Je vindt het op onze website www.sji-borsbeek.be.
We weten dat het niet altijd eenvoudig is om tegen betaalbare prijzen schoolkledij te vinden.
Daarom hier toch enkele tips …
Uiteraard kan je het hele jaar door in “uniformwinkels” terecht. Je vindt daar kwalitatieve schoolkledij, maar betaalt er wel iets meer voor.
We willen ook een winkel vlakbij de school vernoemen: Calypso, Jozef Reusenslei 30. Zij verkopen het hele jaar door donkerblauwe broeken vanaf maat 26.
Ook winkelketens als JBC, C&A, … verkopen blauwe en witte schoolkledij, maar dat beperkt zich
wel tot een aantal momenten in het schooljaar. Je moet er dus snel bij zijn.
We verwezen je vroeger ook al door naar ‘The Robin Store’. Zij verkopen het hele jaar door jassen, broeken, rokken en bermuda’s tegen betaalbare prijzen. Leerlingen van onze school krijgen
korting. Je kan hen vinden via www.therobinstore.com.
Let er wel op dat je geen broeken met ‘jeanslook’ koopt, die zijn op onze school niet toegelaten.
Uiteraard zijn bovenstaande tips en aanbiedingen volledig vrijblijvend.

De heren der schepping. Zij hebben nog plannen voor vandaag.

Afscheid Tirolerhof
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De bewoners van het Tirolerhof vertrekken niet zonder sporen
na te laten. We zijn stiekem erg blij dat ze terug onze richting
uitkomen.

Wandeling door de geschiedenis van onze school
8.
Tijdens de oorlog konden verscheidene kinderen niet langer de schoolkosten betalen en moesten
ze noodgedwongen thuisblijven. Tussen 1942 en 1945 bood het rectorsgebouw onderdak aan
gemeentediensten.
We weten ook dat de school tijdens de oorlog diende als vluchtoord voor verschillende Joodse
kinderen. Enkelen van hen volgden gewoon de lessen. Toen dit te gevaarlijk werd, doken ze onder in een verborgen lokaal op de derde verdieping van blok II. Dit lokaal is de ruimte die nu deel
uitmaakt van het geschiedenislokaal van Blok II, net achter het aardrijkskundelokaal. Eén van de
redenen waarom dit kon gebeuren, is omdat de school door haar Duitse roots, vrij goed aangeschreven stond bij de Duitse bezetter. Het verhaal gaat dat deze hulp op een bepaald ogenblik te
gevaarlijk werd. Wat er daarna met de kinderen gebeurde, is ons onbekend.
Door het beperkte aantal leerlingen en de oplopende kosten besloot de kloostergemeenschap
om vanaf september 1943 ook jongens toe te laten in de lagere school. Vanaf het tweede schooljaar kregen de jongens een aparte speelplaats, achter een hoge muur, om de vermenging tussen
de seksen niet té sterk in de hand te werken. Rik Lens, één van de jongens die tijdens de oorlogsjaren op het internaat verbleven, herinnert zich nog dat ze een fluitje rond de nek gebonden
kregen om te gebruiken, moesten ze na een bomaanval ergens verstrikt zitten tussen het puin.
In 1944 deed het gelijkvloers van het noviciaatsgebouw dienst als “Huize Betlehem”. Vijftig
“kolonie”kinderen vonden hier onderdak. Op 5 september is Borsbeek bevrijd. Een maand later,
op 13 oktober, sloeg het Rode Kruis een deel van het klooster aan om er slachtoffers te verplegen van de aanvallen met V-bommen. Twee families vluchtelingen woonden in een klas en een
deel van de kelder. Na 18 oktober is een deel van de kloostertuin aangeslagen voor het transport
van zwaar Amerikaans materiaal aangevoerd via de luchthaven. Dit diende o.a. om de Amerikaanse troepen in het Ardennenoffensief te ondersteunen. De muur van de kloostertuin is afgebroken en deed samen met het puin van enkele huizen die door V-bommen zijn getroffen dienst
als verharding.
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Hoe zou het zijn met Bert Fosté?
(Hoewel we dat stiekem eigenlijk allemaal wel weten)

Een oud-leerling aan het woord
Voor deze vakantie-editie van de FlaSJI hebben we wel een
heel bijzondere oud-leerling kunnen strikken voor een interview.
In de maand van Euro 2000 - dat herinnert hij zich nog goed studeerde hij af in het SJI, maar eigenlijk verliet hij onze school
nooit helemaal. Drie jaar later startte hij als leraar in het SintJozefsinstituut en vandaag, dertien jaar later, loopt hij hier nog
steeds rond. Vanaf volgend schooljaar wordt hij zelfs coördinator van de tweede graad aso/tso. En ondertussen is hij ook nog
eens papa van een dochter en een zoon! We hebben het natuurlijk over “meneer” Bert Fosté.
Bert, welke richting volgde je op het SJI?
Na vier jaar aso schakelde ik in het vijfde jaar over op de richting Sociale en technische wetenschappen, waarin ik in het jaar 2000 afstudeerde.
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd?
Na mijn zesde jaar heb ik een lerarenopleiding gevolgd aan de Karel de Grote Hogeschool in
Antwerpen voor de vakken Engels, geschiedenis en godsdienst. Tijdens mijn opleiding had ik al
enkele stageperiodes op het SJI gedaan en toen ik afstudeerde had ik het grote geluk meteen op
het SJI te kunnen beginnen! De eerste jaren heb ik zowel Engels als geschiedenis en godsdienst
gegeven. Sinds zo’n zes jaar geef ik enkel nog godsdienst.
Hoe voelt het om op je oude school les te geven?
Heel fijn, hier komen lesgeven voelde echt als thuiskomen. Het SJI vormt eigenlijk een rode
draad in mijn leven: ik spendeerde er een groot deel van mijn jeugd en nu is het mijn werkplek.
Nog steeds kom ik met evenveel plezier naar de school waaraan ik veel te danken heb.
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien…?
Toen ik in de jaren ’90 van de vorige eeuw op onze school zat, was het SJI vooral een heel
kleine school met slechts een 500-tal leerlingen. Ook waren de meisjes erg in de meerderheid.
We hadden echt het gevoel dat we op een meisjesschool zaten.
De grappigste anekdote gaat over een gebeurtenis in het zesde middelbaar. Mijn broer Ben en ik
(nvdr. Bert heeft een identieke tweelingbroer) vonden dat we het SJI niet konden verlaten zonder
ooit eens van klas gewisseld te hebben. Zo heb ik zijn plaats ingenomen tijdens de les Frans bij
mevrouw Van Damme en Ben nam mijn plaats in de klas in tijdens SW bij mevrouw Van den
Broeck. Geen van beiden had door dat we van klas verwisseld waren! Pas op de proclamatie
hebben we toegegeven wat we hadden gedaan.
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe?
Uiteraard heb ik fijne herinneringen aan alle collega-leerkrachten van wie ik les heb gekregen,
maar een speciaal iemand voor mij was toch zuster Maria Clara. In het tweede jaar was ze mijn
klassenleraar. Zij is de enige leerkracht voor wie ik ooit een bedankcadeautje heb gekocht. De
zuster was altijd begaan met ons als leerling, maar ook als mens.
Aan wie ik ook goede herinneringen heb, is mevrouw Marchand. Zij gaf zo enthousiast en expressief les dat je bijna niet moest studeren voor haar vak. Opletten in de les was bijna
voldoende om alles zo te onthouden.
Terug naar inhoudstafel

Familienieuws
Geboortes
20/05/2016

Marlo - zoontje van Bianca Van Dunnegem - oud-leerling
en assistente van Yani Ressauw

28/06/2016

Samuel - zoontje van mevrouw Nicky Bertels - collega

Huwelijken
03/06/2016

De heer Jan Tuyteleers - collega en mejuffrouw Annelies
Braeckmans

25/06/2016

De heer Kristof Dirix - collega en mejuffrouw Isabelle Van
Peer - oud-collega

02/07/2016

De heer Tom Veeckmans - collega en mejuffrouw Inne
Janssens - collega

Alles bij elkaar heel fijne mensen.
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SJAB-weekend 2016
Na een succesvolle 1ste editie hebben we besloten om van het SJABweekend een jaarlijkse traditie te maken.
Datum en locatie voor volgend schooljaar liggen intussen vast: van
donderdagavond 10 tot zaterdagnamiddag 12 november trekken we
naar de Druivenstreek waar we in De Hagaard - een Chirohuis in
Overijse - zullen verblijven.
Heb jij zin om (opnieuw) een onvergetelijke tijd te beleven met andere
leerlingen en leerkrachten? Houd dit weekend dan al zeker vrij in je
agenda! Meer info volgt in het begin van het schooljaar.
Groetjes van het SJAB-team (o.l.v. mevrouw De Koninck en mevrouw
Gysels).

Verwennamiddag 6VZ (2)
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Uitwisselingsproject Brussel

In het kader van de lessen Frans organiseerden we voor de leerlingen van 4HW, 4ECO, 4WET
en 4STW dit schooljaar een uitwisselingsproject met een school uit Sint-Lambrechts-Woluwe.
Eerst schreven ze brieven om elkaar te leren kennen. Daarna volgde een ontmoeting in
Borsbeek. De leerlingen deden samen proefjes in het labo, kookten en onze leerlingen stelden
Antwerpen voor een aantal van hun correspondenten.

Na een tweede schriftelijk contact tijdens de wintermaanden, bezochten onze leerlingen de
afgelopen maand de Brusselse school. Daar deden ze een quiz, communicatiespelen en kregen
sommige leerlingen een rondleiding in Brussel.

Een dikke proficiat aan al onze leerlingen!
Ze zorgden bij ons voor een warm onthaal en
deden hun uiterste best om in Brussel te praten
met hun Franstalige correspondent.

Vous étiez formidables !!!
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Proclamatie
Soms kunnen wij echt ergerlijk, irrationeel trots zijn en op 27 juni was het weer zover. We zagen
onze zesde- en zevendejaars uitvliegen. Zo jong! Zo groot!
Proficiat aan onze zonen en dochters. Verover de wereld. En genoeg groente eten!
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