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Heb je de schoolbibliotheek 
al gevonden? Wil je weten 
hoe je een boek ontleent, wat 
je moet doen als je het te laat 
inlevert, wat de toppers en de 
nieuwe aanwinsten zijn? Surf 
dan eens naar de  site van de 
bib! 
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Fraaltje 

 

Om te beginnen al een spijtige mededeling, luitjes. De geplande naaktkalender van het 
secretariaatspersoneel voor de Warmste Week zal niet op tijd klaar zijn vanwege een 
aantal hardnekkige verkoudheden. Wij kunnen dat niet maken bij dit weer. We hebben 
de fotograaf een briefje van vijf euro gegeven en gezegd dat hij later eens moet 
terugkomen. 
 
En zo moet je altijd rekening houden met mogelijke tegenslagen. Bekijk maar het veel 
tragischer geval van de betreurde boer Sander. Met de bonkige neus in de lucht en de 
knoestige vuisten in de zompige broekzakken keek hij naar de stralende hemel en 
sprak: 
 
"We gaan onweer krijgen”. 
 
Op dat moment sloeg de bliksem in, natuurlijk recht op boer Sander, die serieus  
gereduceerd en hevig rokend achterbleef. 
 
Dat is nog eens wat anders, nietwaar? Als wij eens tot klagen geneigd zijn en ons lot 
als het ergste ter wereld beschouwen, moeten wij dadelijk aan dat voorval denken, en 
wij zingen automatisch een toontje lager. Mogen wij jullie in koor het beste van het 
beste toewensen? In de vakantie en nog lang daarna? 
 

Wij houden van jullie! 
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Directeur aan het woord 

 
Het eerste gedeelte van dit schooljaar is weeral voorbij … We blikken terug op een bijzondere 
maand, die feestelijk begon met de komst van de Sint. Hij  zorgde ervoor dat er voortaan elke 
middag “gesjotterd” wordt op de speelplaats. En dat kan er soms hevig aan toe gaan!  
 
 

 

 

 

 

Maar naarmate december vorderde, nam ook de stress toe. Heel wat leerlingen legden examens 
af en dat zorgt toch altijd voor een bijzondere sfeer. Hopelijk zijn jullie inspanningen intussen 
beloond met mooie resultaten. Als dat niet het geval is, zullen we samen bekijken wat er kan of 
moet gebeuren. 

De voorbije week vulden onze leerkrachten enkele dagen met klassenraden. 
Leerlingen begeleiden wil zeggen: telkens opnieuw blijven zoeken naar de beste aanpak, het 
beste advies, de beste ondersteuning, enz. Het is fijn vast te stellen hoe zoveel leerkrachten uur 
na uur hun leerlingen met zorg bespreken, elk vanuit hun beleving maar met een oprechte 
bekommernis. 
Donderdag en vrijdag gingen we dan in dialoog met onze leerlingen en hun ouders om samen 
terug te blikken en tegelijk vooruit te kijken … 
 
En nu pauzeren we even.  
Een eerste “pauze” viel er al tijdens onze kerstviering, die donderdag plaatsvond. Het was fijn om 
met z’n allen samen te komen en het kerstgevoel te kunnen delen door krachtige teksten te 
beluisteren en van prachtige liederen te genieten, die dan ook nog eens gebracht werden door 
onze eigen leerlingen en leerkrachten. Wat een talenten op het SJI! En wat een fijne ervaring om 
met bijna 900 leerlingen en personeelsleden samen stil te kunnen worden ... 
 

 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu start een langere pauze: 2 weken vakantietijd, kersttijd, feesttijd, rusttijd, ... Hopelijk een tijd 
die ook voor jou warmte en gezelligheid brengt! 
 
Ik wens je heel oprecht een liefdevolle kerst en heel veel moois in het nieuwe jaar! 
 
 
Lieve Blommaerts 
directeur 
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Januari 2019 

Orde 3STWB      Stage 6VZ-2 

Ma 7    

Di 8   Start sperperiode voor 5VZ 

 9.00 12.00 CPR voor 5STWA 

 13.00 16.30 CPR voor 5STWB 

 13.00 16.30 OCMW-budgetspel voor 5GWW en 5aso 

Wo 9 8.30 12.00 Kriebelmoment voor 5VZ en 5GWW 

Do 10    

Vr 11   Medisch schooltoezicht voor 3VVB 

   Rapport 2 voor 5VZ 

Orde 3STWA    Stage 6VZ-2 

Ma 14   De Notenboom: workshop voor de 2de graad 

 8.30 12.00 CPR voor 7TBZ/Z 

 13.00 16.00 OCMW-budgetspel voor 5STWA 

Di 15   Start examens voor 5VZ 

   De Notenboom: workshop voor de 2de graad 
Wo 16   Stagerapport 5.2 

   De Notenboom: workshop voor de 2de graad 

 11.00 14.00 Wiskunde olympiade voor 3aso, 4aso, 5aso, 6MT-WET 

Do 17   Medisch schooltoezicht voor 3aso 

   De Notenboom: workshop voor de 2de graad 

   Dessertenbuffet voor 1E, 4VVB en 7KZ - Plaza 

Vr 18   Medisch schooltoezicht voor 3VVA 

   De Notenboom: workshop voor de 2de graad 

 12.45 15.15 

Toneelvoorstelling "De Passant" voor 1ste graad B-
stroom 

Orde 2J    Stage 6VZ-2 

Ma 21   De Notenboom: workshop voor de 1ste graad 
Di 22   Sportdag Fitopia Edegem voor 5VZ, 7KZ, 7TBZ/Z 

   De Notenboom: workshop voor de 1ste graad 

 9.00 12.00 CPR voor 5GWW, 6GWW en 5aso 

 13.00 16.00 OCMW-budgetspel voor 5STWB 

Wo 23 12.30 15.00 Strafstudie 

   De Notenboom: workshop voor de 1ste graad 
Do 24   Project KDG voor 2STV 

   Project KDG voor 3STW 

   De Notenboom: workshop voor de 1ste graad 

   Semesterrapport 1 voor 5VZ 

 13.00 16.30 Toneelstuk Assisen voor 6STW 

 17.00 20.20 Oudercontact voor 5VZ 

Vr 25   Project KDG voor 3 en 4VV 

   De Notenboom: workshop voor de 1ste graad 
Orde 2I     Stage 6VZ-2 

Ma 28 8.30 12.00 Ondernemer voor de klas voor 7KZ en 7TBZ/Z 

Di 29    

Wo 30    

Do 31 8.30 12.00 6 aso en tso bezoeken de SID-in beurs 

Vr 1/2   Pedagogische studiedag: vrije dag voor alle leerlingen 
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Overlijdens 

 
3/12/2018  Mevrouw Marie-Louise Van Lent (geboren  
   19/06/1936), overgrootmoeder van Renz Valencyns 
   4 STWC 
 
8/12/2018  De heer Frederik Goelen (geboren 1/11/1993), neef 
   van mevrouw A. Anthonis - collega 
 
 
 

 

 

Familienieuws 

Kleine Sean ziet het helemaal zitten met de  Zwarte Pieten van 6VZA. 
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Inschrijvingen voorrangsgroepen 
 
Broers en zussen van leerlingen krijgen voorrang als ze zich willen inschrijven in een eerste 
jaar. Daarom organiseren we voor hen inschrijvingsmomenten tijdens de laatste week 
van februari.  
De voorrangsregeling geldt alleen voor het eerste jaar en slechts tot 1 maart. Ze is van  
toepassing voor kinderen met minstens één gemeenschappelijke ouder of voor kinderen die 
onder hetzelfde dak wonen. 

Wil u graag gebruik maken van deze voorrangsregeling? Dan kan u vanaf 7 januari  
telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 321 53 51. 
  

 

 
Respecteer elkaars privacy! 
  
We stellen de laatste tijd vast dat er leerlingen zijn die anonieme accounts aanmaken op 
Instagram waarin ze vrijuit hun eigen mening geven of de mening van anderen vragen over 
medeleerlingen, over leerkrachten, over de school, … 
Dit is niet alleen weinig respectvol, bovendien schend je hiermee ook de wet op de privacy 
en bega je dus een overtreding. 
  
We willen trouwens in het algemeen oproepen om correct om te springen met sociale  
media. Whatsappgroepen zijn leuk als ze gebruikt worden om afspraken te maken, samen 
te werken, elkaar iets leuks te vertellen, … Maar ze kunnen heel bedreigend worden en tot 
grote conflicten leiden als je er ongezouten begint te vertellen wat je van anderen denkt. 
Doe dat dus niet! 
  
Mogen we aan ouders vragen om hier mee op toe zien? Alvast bedankt! 
  

 

Sfeerbeelden van de kerstviering 
vind je hier. 

https://www.flickr.com/photos/sjiborsbeek/albums/72157698951648010
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Basisschoolbezoeken 
 
Heel wat basisscholen uit de omgeving stuurden in december hun grote leerlingen bij 
ons op bezoek. Ze kregen een eerste indruk van het SJI tijdens een aantal proeflesjes. 
We danken de leerkrachten maar ook onze eigen leerlingen die zo professioneel hun job 
van gids uitvoerden! 
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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. 
 

 
 
Fietsplaatjes 
 
Eigenlijk zijn er twee soorten mensen op de wereld: zij 
die een plaatje van het SJI aan hun fiets hangen en zij 
die dat niet doen. 
 
Van diegenen die dat wel doen, is er weer eentje blij 
vandaag. Beste leerling, is dit je fiets? Ga dan snel 
langs bij mevrouw Blommaerts, ze heeft een attentie 
voor jou klaargelegd! 
 
Sorry voor de 7,6 miljard anderen… ze grijpen er  
vierkant naast!  
 



 

 

Onze leerlingen en leerkrachten  
Wat doen ze, wat drijft hen? 
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Jullie sympathieke oud-leerkracht Stephanie  
Janssen heeft zich in de Franse Vogezen  
gevestigd, maar toen we haar vroegen hoe ze het 
stelde, was ze heel enthousiast om jullie nog eens 
te briefen! 
 
Boeiende jaren in het SJI 
ik ben inderdaad al even weg. Wij wonen in 
Frankrijk sinds juni 2015. Ik ben mijn carrière in het 
SJI gestart in augustus 2006 en heb vanaf toen 
altijd op het SJI lesgegeven. Ik gaf er vooral les in 
STW en Verzorging maar dit kon van jaar tot jaar 
wijzigen. De leerlingen kennen me vooral als 
leerkracht voeding en SW maar ook als leerkracht 
huishoudkunde. Ik heb meerdere jaren de 
leerlingen van 7TBZ en 7KZ mee begeleid in hun 
GIP. Het vak techniek heb ik ook enkele jaren 
gegeven.  

Ik heb een leuke tijd gehad in jullie school. Fijne leerlingen, een toffe sfeer, een gevoel van  
samenhorigheid en uiteraard mijn collega’s met wie ik steeds een babbeltje kon doen.  
De leerkrachten STW werkten toen nauw samen omdat we in die periode een vernieuwing 
moesten uitwerken. Dat was niet altijd eenvoudig, maar iedereen droeg zijn steentje bij op zijn 
manier en dat heb ik altijd geapprecieerd. Onze vakvergaderingen gingen steeds gepaard met 
een natje en een droogje, maar uiteraard ook wel met veel bloed, zweet en tranen. 
 
De grote stap 
Op een gegeven moment waren er steeds minder uren voor me beschikbaar en mijn man en 
ik waren al enkele jaren bezig met het plannen van grootse veranderingen. Dit was niet altijd 
eenvoudig: wat gingen we doen, wat konden we, waar wilden we naar toe …?? Na een lange 
zoektocht hebben we uiteindelijk een plaatsje gevonden, nl. in la douce France in een klein 
gehuchtje: Le Tholy in het hartje van de Vogezen, vlakbij het eerste skigebied van Frankrijk op 
nog geen 460 km van Antwerpen. Wij vonden dit een ideale oplossing. Niet te ver weg,  
makkelijk bereikbaar en met seizoenen die allemaal stuk voor stuk prachtig zijn. 
 

We zijn met de kids dan naar Le Tholy verhuisd. In het begin was het niet eenvoudig, want ze 
spraken amper Frans. Maar na enkele maanden doorbijten is het ons gelukt. Nu spreken de 
jongens zelfs onderling Frans en ook tegen mij spreken ze meestal Frans. 
Wij hebben hier  een B&B geopend met 5 kamers. We bieden ook avondeten aan. Zo heb ik 
toch nog een beetje het gevoel dat ik in de les bezig ben. Koken is mijn passie en geeft me 
een ontspannen gevoel. Dat is eigenlijk onze belangrijkste drijfveer: werk en ontspanning  
koppelen aan elkaar. Gasten ontvangen en hen ook verwennen.  
 
Spijt? 
Mijn goede raad voor iedereen is: als je een droom hebt, ga ervoor! Als je niet probeert, zal je 
je misschien heel je leven afvragen: wat als …? Of: had ik maar…  
 
Hebben we van iets spijt?  Daar lachen wij steeds mee. We zeggen altijd: “Ja, dat we dit al 
niet jaren eerder gedaan hebben.” Maar ik ben blij dat het zo verlopen is en dat onze kinderen 
zich hier ook thuis voelen. We zijn hier warm onthaald en zijn intussen helemaal ingeburgerd. 



 

 

Soepmenu januari 
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Ma 7 Groentesoep Ma 21 Tomatensoep 

Di 8 Seldersoep met balletjes Di 22 Groene tuinkruidensoep 

Do 10 Tomatenroom Do 24 Peterseliesoep 

Vr 11 Zachte paprikasoep Vr 25 Curryspinaziesoep 

        

Ma 14 Wortelsoep Ma 28 Courgettesoep 

Di 15 Tomatenbouillon Di 29 Pompoensoep 

Do 17 Kervelsoep met balletjes Do 31 Tomatencourgettesoep 

Vr 18 Kippenroom     

Als je in onze school door de gangen wandelt, kan je zomaar een klas tegenkomen die keihard staat te shaken op 
'We wish you a merry Christmas'. Dankjewel aan de meiden van 4VVA voor de glimlach op ons gezicht.  



 

 

TSJB Borsbeek 
                    Workshop  
         “MET JONGEREN OP DE PLANKEN”  

WANNEER 
Zaterdagen 

 
2 februari - 9 februari  
16 februari – 23 februari  
en 2 maart 2019 

 
14u00 – 16u30 

WAAR 
Parochiecentrum Sint-Jan  
Berchmans Borsbeek  

 
de Robianostraat  214 

 

 
 

EVENEMENT VOOR 
JONGEREN TUSSEN 
12 EN 18 JAAR 

WORKSHOP 
Improvisatie 
zang en dans 
Kostuums 
Theater 
Schminken en spelmomenten 

TOONMOMENT 
Zaterdag 2 maart voor ouders en  
familie 

KOSTPRIJS 
Gratis cursus onder leiding van Linda 
Diels 

INSCHRIJVEN 
Bel 0496 98 72 96 
of mail naar lindadiels@hotmail.com 

  

meer info over TSJB 
op onze website 
http://tsjb.org 
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DIVA is het nieuwe diamantmuseum in Antwerpen. Lexi van 6VZ maakte er haar eigen impressie. 

Terug naar inhoudstafel 

Diamonds are a girl’s best friend 


