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Fraaltje
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Luitjes, het blijft maar fraaltjes spuiten, als een reine fontein zo fris! Soms krabben wij ons
verbaasd achter het vermoeide oor en vragen ons luidop af waar dit ooit eindigt. De goot?
De gevangenis? De grotten van Remouchamps? Zoals een diepzinnig dichter het treffend
zegde: ‘God only knows. And he ain’t talking’.
Nu je er toch bent, luister naar deze aflevering over het meisje dat haar melktanden verloor.
Wij hebben dat allemaal doorgemaakt, het is helemaal volgens de richtlijnen van de natuur
en er is niks mis mee. Maar vervelend! Ze heette Steffie en ze was niet blij, want sinds de
twee bovenste snijtandjes waren uitgevallen, was haar spraak minder duidelijk.
‘Verfchrikkelijk vervelend!’ benadrukte Steffie. ‘Het fpeelt geen rol wat je te veggen hebt, er
komt altijd veker één f in voor. Om ftapelvot van te worden.’
En dan Steffie heten! Dubbele pech voor de arme meid.
‘Ja, maar mijn voornaam probeer ik nooit uit te fpreken. Ve lachen vich onnovel. Ik probeer
het langf de povitieve kant te bekijken, maar plevant if anderf.’
Kom, Steffie, zijn wij dan geneigd te zeggen, er zijn ergere dingen op de wereld. En je kan
het maar moeilijk geloven als je nog klein bent, maar wij vinden dat eigenlijk heel ontroerend
en schattig! Geloof ons maar!
‘Fchattig? FCHATTIG? Mijn oor! Neem dan maar direct mijn plaatf in. Natuurlijk if het
vowievo beter dan een blijvend fyviek ongemak, dat geef ik toe. Maar het blijft een echte
ftraf voor iemand alf ik die een ongelooflijke tetterkouf if. Mijn bebbel ftaat eigenlijk geen
minuut ftil. Ik heb bijna medelijden met de menfen die daarnaar moeten luifteren. Onf mama
wordt daar nog eenf compleet gaga van.’
Ja, we kunnen er ons wel iets bij voorstellen. Bekijk het zo Steffie: voor je het weet heb je
weer twee prachtige nieuwe voortanden. Gelukkig begint de vakantie en kan je twee weken
zwijgen als je wil.
‘Vwijgen val mij in geen geval lukken. Dat paft niet bij mijn karakter. Maar nu ik toch in de
Flafji kom, wil ik veker niet nalaten…’
…en Steffie trok haar longen vol lucht…
‘om iedereen een valige vakanfie te wenfen! Doe allef wat je graag doet, luitjef! En niet te
veel taart eten! Kijk, in die laatfte vin kwam geen enkele f voor! Ik ga hem nog eenf
herhalen!’
‘Hier komt ie: niet te veel taart eten!’
XXX
Fteffie.

Directeur aan het woord
De Sint kwam dit jaar vroeger dan verwacht. Al tijdens de nacht van 3 op 4 december bezocht hij
onze school. Onze kindjes waren zo braaf geweest dat hij hen als eerste met een bezoekje wilde
vereren. In alle klassen lag er ‘s morgens lekkers te wachten. Maar zijn belangrijkste cadeau was
dit jaar zo groot, dat zijn Pieten het niet zelf konden dragen. Het werd geleverd tijdens de
middagpauze ...
en meteen ook ingewijd door onze leerlingen!

En toen de Sint gepasseerd was, mochten we onze nieuwe school voor het eerst in kerstsfeer
dompelen. P.O.-collega Inne Janssens toverde overal witte sterretjes tevoorschijn. Let the stars
shine! Hopelijk is dat waar wij ook in slagen in 2018: onze leerlingen laten schitteren!
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We willen dat alvast proberen op 3 februari 2018 tijdens ‘BIBBER’: dé zaterdagavond waarop
onze leerlingen hun talenten kunnen tonen die we op een doordeweekse schooldag zomaar niet
te zien krijgen. Ik ben nu al benieuwd naar alles wat ik deze keer weer zal zien en horen tijdens
deze unieke artistieke wandeling doorheen onze school. Tickets zijn te koop vanaf 8 januari. Niet
te lang wachten, want alle vorige edities waren uitverkocht!
Jullie zijn allemaal van harte welkom om mee te genieten van de kunsten van onze leerlingen!

En hopelijk wordt het een heel jaar genieten in 2018, van grote én kleine dingen.
Dat wens ik jullie van harte!

Lieve Blommaerts
Directeur

Januari 2018
Kerstvakantie
Het CLB is geopend van 9 tot 16 u.

vr 5. jan 2018

9:00

za 6. jan 2018

09:00 – 13:00

ma 8. jan 2018

11:30 – 16:00

Inschrijvingen voor leerlingen die na de kerstvakantie willen instromen
Stage 6VZ - Orde 2D
CPR voor 5STW

di 9. jan 2018

08:30 – 10500

Trammelant op school voor 1G, 2I en 2F

wo 10. jan 2018

08:30 – 10:00

Trammelant op school voor 2C en 2H

08:30 – 12:00

Mobiele school voor 2E , 2G, 2D en 2I

08:30 – 12:00

Kriebelproject voor 5VZ en 5GWW

08:30 – 13:00

Museumbezoek Rubenshuis voor 7KZ en 7TBZ/Z

20:00

Vergadering oudercomité

09:00 – 13:00

CPR voor 5 + 6GWW en 5aso
Medisch schooltoezicht 3WET

08:30 – 15.00

Trammelant op school voor 1H, 1F en 2G

do 11. jan 2018
vr 12. jan 2018

Stage 6VZ - Orde 2E
ma 15. jan 2018

Stagerapport 5.2
08:30 – 10:00

7KZ geeft EHBO aan 1C en 1D

12:00 – 12:50

Nieuwjaarreceptie schoolpastoraal - 008

08:20 – 14:50

Start sperperiode voor 5VZ
Crashtest, het belang van een veiligheidsgordel voor 5 & 6 aso en tso

08:30 – 10:00

Mobiele school voor 2C, 2H, 1E en 2F

09:45 – 12:00

Mantelzorg voor 5VZ

10:00 – 11:00

Ondernemer voor de klas voor 7KZ en 7TBZ/Z
Vlaamse wiskunde olympiade & Junior wiskunde olympiade voor 3aso, 4aso, 5aso &
6aso
Belevingsworkshop bevallen voor 6aso en tso
Rapport 2 voor 5VZ
Stage 6VZ - Orde 2F
Sociaal huis voor 5aso - GWW
Dessertenbuffet voor de leerlingen van 2D, 4VVA en 6 aso

di 16. jan 2018
wo 17. jan 2018

11:00 – 12:00
do 18. jan 2018

09:00 – 12:00

vr 19. jan 2018
ma 22. jan 2018
13:00
15:30 – 16:30

Ondernemer voor de klas voor 7KZ en 7TBZ/Z
Start examenperiode voor 5VZ

08:30 – 15:00

Trammelant op school voor 1C, 1D en 1L

09:00 – 12:00

CPR voor 7TBZ/Z

12:00 – 13:00

Vergadering chrysostomos 3 - Vergaderlokaal

13:00 – 16:00

Stagevergadering met tussentijdse evaluatie 6VZ

08:30 – 12:00

Trammelant op school voor 2D en 2E

08:30 – 10:00

Mobiele school voor 1I, 1L, 1H en 1K

12:30 – 15:00

Strafstudie

di 23. jan 2018

wo 24. jan 2018

vr 26. jan 2018

Uitwisseling Duitse school voor 5 en 6 aso
Medisch schooltoezicht 3ECO + HW
08:30 – 15:00

Trammelant op school voor 1K, 1J en 1I
Stage 6VZ - Orde 2G

ma 29. jan 2018

Weerbaarheidsdag voor 3 tso en aso
Begeleidende klassenraad voor 5VZ
15:30 – 16:30

Ondernemer voor de klas voor 7KZ en 7TBZ/Z

di 30. jan 2018

15:00 – 16:00

Getuigen onderweg voor 5VZ

wo 31. jan 2018

08:30 – 10:00

Mobiele school voor 1C, 1D, 1G, 1J en 1F

20:00

Vergadering schoolraad

Zwarte pieten
Op 5 december speelden we de hele dag Zwarte Piet in onze basisschool. We hebben ons goed
geamuseerd. Alle klasjes kwamen langs bij Sinterklaas en de Zwarte Pieten in de polyvalente
zaal. De kinderen waren echt lief. Sommigen waren wat bang, maar toch ook wel blij als ze een
snoepje kregen.
Zwarte Piet zijn was fijn. Het was een toffe, zotte dag.
Kiara Houben - 6VZB

Het zetduiveltje heeft toegeslagen.
In de FlaSJI van december stond per vergissing dat Rosalie
Pauwels in 1E zit. Dit klopt helemaal niet. Rosalie zit in 1L.
Onze excuses.

De meest recente versie van de kalender vind je op de site.
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Gedicht
Er hing een druppel aan het raam,
waar kom jij nu ineens vandaan?
De druppel draait zich om,
daar hing nog een druppel, oud en krom.
Van een wolk, er was te veel volk.
De oude druppel had niet meer lang te leven.
Zelfs nog maar even.
De oude druppel viel hard neer,
in dat grote zwarte meer.
Hij was precies heel moe, zijn ogen vielen erg snel toe.
Hij maakte wat mee in z’n leven, ook al was het maar voor even.
Misja Van Geenhoven, 1F

Theater: 4 aso bracht “Le petit prince”
De afgelopen maanden lazen en analyseerden de leerlingen van 4
aso het boekje “Le petit prince”.
Nadien kozen ze een hoofdstuk waarvan ze de tekst herwerkten naar
een theaterstuk. De leerlingen zetten al hun zenuwen aan de kant,
leerden extra luid praten, oefenden in mimiek en gebaren, ...
In december speelden ze dan het stuk voor de leerlingen van 3HW,
3ECO en 3WET. Het eindresultaat mocht gezien worden!
Een dikke proficiat!
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Familienieuws

Terug naar inhoudstafel

Overlijdens
25/11/2017

De heer Walter Van Houdt (geboren 10/08/1936), grootvader
van Sarah van Houdt, 6STWB

04/12/2017

De heer Arthur De Backere (geboren 10/08/1936), bompa
van Aster Aelbrecht 3VVB

Fietsplaatjes
Vrolijke kleuren, bloemetjes…. dat is nu net wat we
nodig hebben op een regenachtige decemberdag!
De eigenaar van deze tweewieler mag zich aanmelden bij het kantoor van mevrouw Blommaerts voor
een kleine attentie.

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.

Kerstwensjes uit kerstsokjes vanuit 1L

Soepmenu januari
Ma 8/1 Kervelbouillon

Ma 22/1 Tomatenroom met balletjes

Di 9/1 Seldersoep met balletjes

Di 23/1 Courgettesoep

Do 11/1 Tomatensoep

Do 25/1 Groene tuinkruidensoep

Vr 12/1 Julienneroomsoep

Vr 26/1 Kippensoep

Ma 15/1 Wortelsoep

Ma 29/1 Groentesoep met balletjes

Di 16/1 Tomatenbouillon

Di 30/1 Pompoensoep

Do 18/1 Kervelsoep met balletjes
Vr 19/1 Curryspinaziesoep

Project Kerst 3 & 4VV
Onze leerlingen van de 2de graad Verzorging-voeding sloten dit trimester af
met een project rond Kerstmis.
Op vrijdag gingen we met zijn allen schaatsen op de ijspiste in Wommelgem.
Mits enkele blauwe billen zijn we er zonder kleerscheuren van afgekomen.
Op maandag ontdekten de leerlingen wie de geheime weldoener was die hen
de afgelopen week had verrast met een leuke attentie of lieve daad.
Tijdens de wandeling doorheen Borsbeek bleek dat sommigen flink verkeerd
konden lopen en dit zonder hun glimlach te verliezen.
We maakten lekkere sneeuwmannen en verdiepten ons in het kerstverhaal.
We sloten met zijn allen af met de knotsgekke kerstquiz in de Plaza.
Laat de vakantie nu maar beginnen!
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Hoe zou het zijn met Veronique Celis?
Een oud-leerling aan het woord
In 2004 studeerde Veronique Celis af in onze bso-richting.
14 jaar later heeft ze een succesvolle loopbaan uitgebouwd
in het onderwijs. Hieronder haar verhaal.
Veronique, welke richting volgde je op het SJI?
Ik heb eerst vier jaar tso gedaan. In het vijfde jaar ben ik overgeschakeld naar de richting Verzorging. In het zevende jaar koos ik voor het specialisatiejaar Kinderzorg.
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd?
Het was mijn grote droom om kleuterleidster te worden. Ik ben die opleiding begonnen aan de
Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en drie jaar later ben ik afgestudeerd met
onderscheiding. Ik was best wel trots op mezelf, omdat het zeker geen vanzelfsprekende
studiekeuze is na een bso-opleiding.
En daarna het onderwijs in?
Omdat reizen toen al een passie van mij was, ben ik na mijn studies eerst een jaar naar Costa
Rica getrokken om er als au-pair te werken. Dat was een fantastische ervaring die ik mijn hele
leven met me zal meedragen!
Op 4 september 2008 ben ik teruggekomen en drie weken later kon ik al aan de slag als kleuterleidster in het Pulhof in Berchem! Eerst op interimbasis, maar al snel met vast contract. Ondertussen geef ik er al negen jaar les aan de vijfjarigen, nog steeds met evenveel plezier en passie!
Heeft je opleiding op onze school je op de één of andere manier geholpen in je verdere
leven?
De stages in de derde graad Verzorging waren natuurlijk een goede voorbereiding op mijn latere
stages tijdens mijn bacheloropleiding. Ook heel wat leerstof over bv. ontwikkelingspsychologie
was in mijn specialisatiejaar op het SJI – zij het in een vereenvoudigde vorm – al aan bod
gekomen.
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze
school?
Vooral mijn tijd in het Tirolerhof was geweldig. Het
was daar veel kleinschaliger en het ging er dus ook
veel gemoedelijker aan toe. Het SJI is natuurlijk ook
onlosmakelijk verbonden met ‘het uniform’. Verder
houd ik fijne herinneringen over aan het eindejaarsbal en onze eindejaarsreis in de Provence.
En welke leerkrachten draag je nog steeds een
warm hart toe?
Vooral aan mevr. Vercammen, die tijdens mijn
schooltijd op het secretariaat in het Tirolerhof zat,
heb ik fijne herinneringen. Ze heeft me tijdens mijn
opleiding als kleuteronderwijzeres nog bijles blokfluit
en notenleer gegeven!
Meneer De Cock van godsdienst vond ik een heel
leuke, begripvolle leerkracht die dicht bij zijn leerlingen stond. Tot slot zal ook mevrouw Moloto me
altijd bijblijven!

Ontwerpwedstrijd voor alle leerlingen van het 1ste tot 7de jaar!
Momenteel buigen we ons over onze schoolkledij. We hebben beslist om ook in de toekomst
voor schoolkledij te blijven kiezen, maar we willen graag dat die eigentijds is én bij onze
leerlingen in de smaak valt. In de toekomst zal de schoolkledij er dan misschien ook wat anders
gaan uitzien. Daar hoor je later nog meer over.
Tegen september 2018 willen we alleszins al werk maken van een nieuw L.O.-T-shirt. Onze
voorraad is uitverkocht en we zouden dus sowieso voor een volledig nieuw ontwerp willen gaan
voor wie een nieuw T-shirt aankoopt.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat er heel wat creatief talent in onze leerlingen verborgen zit,
zouden we graag hebben dat zij ons nieuwe T-shirt ontwerpen!
Een tijdje geleden lunchten we met leerlingen rond het thema ‘schoolkledij’ en toen kwam ook het
L.O.-T-shirt ter sprake. Het was duidelijk dat onze leerlingen liever niet meer voor een wit T-shirt
zouden kiezen én dat ze de nieuwe schoolkleuren blauw-groen wel zagen zitten als basiskleuren
voor het
T-shirt. Van die kleuren zouden we dan ook willen
vertrekken. We denken aan een felgroen T-shirt. Wat
erop komt, zou dan in het blauw zijn. We zouden
graag het schoollogo ergens een plaats geven (groot
of klein). Onze leerlingen kunnen dat terugvinden in
het infohoekje op SOL. Verder laten we het aan hen
over. Ronde hals of V-hals? Gekleurde boordjes aan
de mouwen en de hals of niet? Een tekening? Een
symbool? Een toffe tekst of slogan? We zijn
benieuwd! Ze mogen zowel een ontwerp voor de
voorkant als voor de achterkant maken.

We hopen dat onze leerlingen talrijk aan deze
ontwerpwedstrijd zullen deelnemen! Uiteraard is er
een prijs voor de winnaar ...!
Leerlingen kunnen meedoen door een schets te maken van hun ontwerp en die in de brievenbus aan het
secretariaat te stoppen ten laatste op vrijdag 12 januari.
Ze mogen hun ontwerp ook digitaal doorsturen naar info@sji-borsbeek.be.
We zijn alvast benieuwd …

WIE WINT DE SJI-ONTWERPWEDSTRIJD!?

INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
De vorige schooljaren merkten we dat een aantal leerlingen van andere scholen tijdens de
kerstvakantie nog van studierichting wilden veranderen en dus op zoek waren naar informatie.
Ook dit jaar kan je bij ons terecht tijdens de vakantie.
De school is geopend voor info en inschrijvingen op zaterdag 6 januari van 9 tot 13 u. We
schrijven nog geen leerlingen in die volgend schooljaar naar onze school willen komen.

