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Fraaltje
Vader Ommeganckx had in zijn leven zoveel oorlogsfilms gezien dat
hij het verschil kon horen tussen een Shermantank (verdienstelijk
voertuig, Amerikaanse makelij) en een Panzerkampfwagen Tiger
(degelijk Duits materiaal). ‘Zelfs als ze hun motor starten’, gaf hij ter
info mee, ‘hoor ik dadelijk hoe die Duitse tank, hoe zal ik het zeggen…
machinaler is dan die andere. Echt waar.’
Het is niet aan ons om te zeggen dat hij maar wat zat te fantaseren.
Hij had overigens hetzelfde idee over de Duitse taal. Dat ze
mechanischer klonk dan andere talen. Het was zijn opinie en niet de
onze, anders zouden we het wellicht niet durven te schrijven uit
consideratie voor mevrouw De Koninck.
Hij (de heer Ommeganckx dus) beweerde dat de taal van Goethe
ergens in een bunker of een laboratorium was gemaakt en eigenlijk
niet voor menselijke consumptie bestemd was. ‘Het doet mij denken
aan een etalagepop’, placht hij te zeggen, ‘of een plastic spiegelei.
Schoon van ver maar ver van schoon.’
Voorwaar zware woorden. Het was voor zijn oudste zoon Willem dan
ook een stressmoment toen hij zegde wat hij te zeggen had.
‘Vader’, sprak hij, ‘ik heb een nieuwe vriend. Ik zou hem graag aan je
voorstellen.’
En in het deurgat verscheen een blonde kanjer, een meter negentig,
met een vrolijke oogopslag.
‘Zo’, bromde vader Ommeganckx, ‘een nieuwe vriend hé? Hoe heet
hij?’
‘Heinz, vader. Heinz Jugend.’
‘Heinz Ju…’ Vader sperde zijn ogen wijd open terwijl de halfgod hem
een stevige hand schudde, en nadat hij drie keer geslikt had, sprak hij
in zijn zuiverste Duits:
‘Heinz, Kerl, bleiben Sie doch nicht stehen und packen Sie ein Stuhl.’
Om zich een houding te geven ging hij in de veranda zijn sigaretten
halen. Toen vermande hij zich en riep:
‘Bleiben Sie fressen, Jugend? Dan schellen wir ein Kartoffel bei. Das
ist in eins zwei drei geflickt!’
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Directeur aan het woord

De zon heeft intussen voor nieuwe energie gezorgd. En die energie zullen we
nodig hebben in juni …


Onze leerlingen zullen tijdens de laatste weken hopelijk een extra tandje
bijsteken om het beste uit zichzelf te halen. Ik wens hen daarbij alvast veel
succes!



Ouders zullen de handen vol hebben om hun kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden. Ook hen wens ik veel succes! 



Collega’s proberen in hun laatste lessen alles mooi af te ronden, werken aan
een laatste knap project, bereiden examens voor, verbeteren ze en schrijven
als orgelpunt de rapporten.

Hopelijk zal met het laatste rapport van dit schooljaar iedereen beloond worden
voor zijn inzet van het voorbije jaar.
Het oudercontact op 27 juni is het ideale moment om samen de balans op te
maken en vooruit te blikken naar een juiste keuze voor volgend schooljaar. We
hopen op dat moment al onze leerlingen en ouders te ontmoeten.
Van onze laatstejaars nemen we al afscheid tijdens de proclamatie op 26 juni:
een speciaal moment waarbij we altijd blij terugblikken op de voorbije jaren en de
toekomst van onze leerlingen hoopvol én met vertrouwen tegemoet zien!

Lieve Blommaerts, directeur
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Cultuurreis Barcelona met 6VZ
Orde 1E Stage 7KZ en 7TBZ/Z-3
Cultuurreis Barcelona met 6VZ
Cultuurreis Barcelona met 6VZ
Start sperperiode voor de derde graad GWW
Cultuurreis Barcelona met 6VZ
Rapport 5 voor de derde graad aso en tso
Start sperperiode voor de derde graad aso en tso
Bebloemingsactie in WZC st Jozef Wommelgem voor 5VZ
Strafstudie
Cultuurreis Barcelona met 6VZ
Start sperperiode voor de tweede graad aso en tso
Cultuurreis Barcelona met 6VZ
Rapport 5 voor de eerste A-stroom en de tweede graad aso en
tso
Start sperperiode voor 2MW
Cultuurreis Barcelona met 6VZ
Orde 1D Stage 7KZ en 7TBZ/Z-3
Pinkstermaandag - vrije dag
Start examens voor de derde graad GWW
Start sperperiode voor 5VZ
Start sperperiode voor de eerste jaren A-stroom en 2STV
SED-dag met tussentijdse evaluatie 7 (eerst 7TBZ/Z) (lln van 5 en
6VZ zijn in de voormiddag vrij)
Rapport 4 voor 5 en 6VZ
Stagerapport 5.4
Start examens voor de derde graad aso en STW
Start sperperiode voor 6VZ
Optreden met een orgel in WZC St. Jozef Wommelgem voor 5VZ
Start examens voor de tweede graad aso en tso
Start examens voor 2MW
Orde 1C Stage 7KZ en 7TBZ/Z-3
Start examens voor het eerste jaar A-stroom en 2STV
Start examens voor 5VZ
Start examens voor 6VZ
Tweedaagse uitstap 2BVL
Dag van het onderhoudspersoneel
Tweedaagse uitstap 2BVL
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Vrije dag voor alle leerlingen
Strafstudie
Vrije dag voor alle leerlingen
Proclamatie van 6 aso, tso en 7KZ en TBZ/Z
Inleveren boeken - lokaal 013
Inkijken jaarrapport
We sluiten samen het schooljaar af!
Algemeen oudercontact
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1-op-1-laptopproject
Graag bezorgen we jullie nog eens de actuele info over het laptopproject van onze
school.
In september starten we in alle eerste en derde jaren: elke leerling koopt dan via de
school een eigen Chromebook aan. Leerlingen uit andere jaren kunnen vrijwillig
instappen in dit project.
De school biedt het toestel ‘Lenovo 500e’ aan. We zijn ervan overtuigd dat dit een
zeer degelijk toestel is dat voldoet aan de hoge eisen die we vooropgesteld hadden.
In dit aanbod zijn inbegrepen:
-installatie van alle nodige software;
-een garantie van 3 jaar op de hardware met inbegrip van de batterij;
-technische ondersteuning bij mankementen;
-een vervangtoestel tijdens de herstelling;
-een verzekering gedurende 3 jaar voor schade buiten garantie (accidentele
schade);
-een stevige beschermhoes.
Heel binnenkort krijg je per brief of mail de details over de prijzen en betalingsmogelijkheden.
Op het einde van dit schooljaar zal je de kans krijgen om een toestel te bestellen. Je
krijgt hiervoor een code en een link naar een webshop. Om alles tijdig in orde te
krijgen, vragen we je om ten laatste vóór 31 juli 2019 een bestelling te plaatsen.
Heb je nog vragen hierover, dan kan je die stellen via het mailadres
laptopproject@sji-borsbeek.be.
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Familienieuws
Overlijdens
23/04/2019

Mevrouw Olga Roels (geboren 13/08/1943),
grootmoeder van Leon Yildirim 1H

05/05/2019

Mevrouw Jeanneke Evrard (geboren 16/12/1941),
grootmoeder van Meysoun Van Dongen 2I

08/05/2019

Mevrouw Elisa Anthonis (geboren 07/03/1924),
grootmoeder van Liene Hofmans 1E

12/05/2019

Mevrouw Nicole Goyvaerts geboren 06/06/1953),
grootmoeder van Tyron Schuerweghs 6STWB

14/05/2019

Mevrouw Hilda Sienaert (geboren 18/08/1953),
grootmoeder van Nikita Van Roeyen 6VZB

15/05/2019

De heer Hubert, François Colin (geboren
14/11/1928), vader van mevrouw L. Colin, collega

20/05/2019

De heer Marcel Leysen (geboren 04/04/1941),
overgrootvader van Myla Rodriguez Tirado 1E en
Nayeli Parra Aros 2I

23/05/2019

Mevrouw Hortense Vervliet (geboren 30/09/1928),
oud-collega
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De jonge ondernemer SJI-2019 is… Marijke Beyers!
De groepen 4ECO en 3ECO namen dit schooljaar deel aan de Vlajochallenge
klascompetitie.
Winnaar na een 20-tal spannende spelrondes is Marijke Beyers. Zij versloeg haar
medeleerlingen in de eindspurt met een grote voorsprong. Haar winkels, een bakkerij en
een bloemenzaak, verkochten massaal veel pistolets en rozen!
Vlajochallenge is een online gamespel dat zich vooral richt op leerlingen van de 2 de graad.
Zij worden er baas van hun eigen onderneming of ondernemingen.
Ze moeten alles zelf doen: een winkel openen, producten aankopen, personeel
aanwerven, advertenties plaatsen, winst maken ... En dat allemaal in hun eigen virtuele
stad tegen concurrenten die hun klasgenoten zijn.
Dit schooljaar gingen de leerlingen er stevig tegenaan. Ze wilden allemaal wel de beste
ondernemer zijn. Er werd gekocht en verkocht, leningen werden aangegaan en
terugtaald … of niet, prijzen werden vergeleken, winkels werden geopend en weer
gesloten. Er werd af en toe heel hard geroepen als een concurrent weer eens onder de
prijs was gedoken. Er werd ook veel gelachen, soms groen!
Kortom, een leerrijke ervaring voor jonge ondernemers in spe!

De vraag is niet of wij het overleven, maar of de
survival trophy ONS overleeft! Check de
vastberaden blik in die ogen.
De zevendejaars en 6STWB.
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Podcasts
Het Laatste Nieuws schrijft over de podcasts die onze leerlingen van 4VV opnamen.
Senioren vertellen hen over hun 'eerste landschap'. Heel mooi!

Terug naar inhoudstafel

Te weten … belangrijke data
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Woensdag 26 juni
10.00 u.

We verwachten de leerlingen van de 6de jaren aso en tso en de 7de jaren op
school. De klassenleraars delen de resultaten mee.
(6aso: 008, 6GWW: 009, 6STWA: 007, 6STWB: 006, 7KZ: 005, 7TBZ/Z: 004)

19.30 u.

Proclamatie in polyvalente zaal (basisschool) – Receptie: Plaza

Donderdag 27 juni
10.15 u.

We verwachten al onze leerlingen (behalve de leerlingen van de 6de jaren aso en
tso en de 7de jaren) op school in schoolkledij.

10.20 u.

Alle leerlingen gaan naar hun lokaal om samen met hun klassenleraar(s) hun
rapport in te kijken.
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K
1L
1M

11.00 u.

214
203
309
006
105
211
310
003
005
012
307

2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J

210
108
106
213
004
206
104
202

3ECO
3HW
3WET
3STWA
3STWB
3STWC
3VVA
3VVB

207
207
207
008
112
303
114
101

4ECO
4HW 007
4WET
4STWA
4STWB
4STWC
4VVA
4VVB

007 5ECO-MT
5HW
212 5MT-WET
209 5GWW
016 5STWA
302 5STWB
103 5VZA
107 5VZB
6VZA
6VZB

014
014
014
117
304
113
118
111
002
109

Afscheid met een drankje op de speelplaats (tot 11.30 u.)

15.00-19.00 u. Oudercontact
We verwachten dat alle leerlingen hun rapport persoonlijk afhalen, vergezeld van een ouder
of een andere contactpersoon. Het is erg belangrijk de resultaten samen te kunnen
bespreken met de klassenleraars en de vakleerkrachten om een juiste keuze te kunnen
maken voor het schooljaar 2019-2020.
De CLB-medewerkers hebben het tijdens het oudercontact zeer druk. Je kan ook telefonisch
een afspraak maken op het nummer 03 443 90 20.
We vragen om tijdens het oudercontact het herinschrijvings- en keuzestrookje voor
het volgende schooljaar in te vullen en af te geven aan de klassenleraar. Alle
strookjes moeten ten allerlaatste in ons bezit zijn op dinsdag 3 juli om 12.00 u.
Wanneer we de keuze niet tijdig kennen, kunnen we helaas geen plaats reserveren en
bestaat de kans dat we uw zoon of dochter geen plaats kunnen geven in de studierichting van zijn/haar keuze.

27 juni - Boeken inleveren
Op het einde van het schooljaar moet je je huurboeken terug inleveren. Je heb ondertussen je
inleverformulier gekregen. Dat moet je bij de huurboeken voegen op het ogenblik van inlevering.
Verlies het document niet. Alle boeken die op het formulier staan, moet je inleveren.
Je kan je boeken enkel op 27 juni inleveren op school in lokaal 013. Hieronder kan je lezen op
welk uur Iddink je op school verwacht. Zorg vooraf dat de huurboeken terug in de oorspronkelijke
staat zijn. Verwijder schrijfsels, losse notitieblaadjes en kaftpapier. Vergeet niet om ook de bijlagen
en andere toebehoren zoals cd-roms in te leveren.
8.30 u. 6STW
8.45 u. 6aso + 6GWW
8.55 u. 2C, 2D, 2H, 2I, 2J
9.20 u. 2F (STEM), 2G
9.35 u. 2E, 2F (PLUS)
9.45 u. 3VV en 3aso
9.55 u. 3STW
10.15 u. 4ECO + 4 WET
10.25 u. 4HW + 4STW
10.50 u. 5VZ + 5aso
11.00 u. 5GWW + 5STW
De boeken die je op 27 juni niet inlevert, moet je zelf op jouw kosten naar Iddink sturen. Het adres
vind je op het inleverformulier.
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.

Bestellen boeken
Onze samenwerking met de Iddink boekenfondsservice loopt ook volgend schooljaar door.
Je kan je schoolboeken weer digitaal bestellen via www.iddink.be. Dit kan vanaf 29 juni. Iddink
dringt erop aan om de boeken ten laatste op 3 juli te bestellen.

De schoolcode om boeken te bestellen is MG25CN9B.
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Een nieuwe start op 2 september
Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 2 september. We verwelkomen onze leerlingen
van het eerste jaar om 9 u.
De leerlingen van de andere jaren verwachten we om 10 u. op school.
De eerste schooldag eindigt voor alle leerlingen om 16 u.

Een beeld van de vergadering met de leerlingen van SJI For Climate met de
burgemeester en schepenen. Ze kregen klimaatvriendelijke hapjes aangeboden en ze
bespraken de realisaties en plannen van de gemeente op het vlak van klimaatbeleid.
Onze leerlingen deden opnieuw enkele voorstellen en willen in de toekomst helpen bij
acties zoals fietsersapplaus, bomen planten, enzovoort.
Volgend schooljaar zetten we de samenwerking en het overleg met de gemeente
verder.
Terug naar inhoudstafel

Fietsplaatjes

Wij van de FlaSJI hebben veel respect
voor die ene reporter die elke maand iets
moet schrijven over een fiets. Het hele
team moedigt hem aan op de redactievergadering, maar hij schijnt het niet nodig
te hebben. Hij knippert zelfs niet met zijn
ogen terwijl hij informeert: ‘Hoeveel regels
hebben jullie nodig?’
Deze fiets, van het meest pure bommablauw, doet niet mee aan de laatste trends.
Om hem van punt A naar punt B te krijgen,
moet je trappen. Geen verborgen motortjes, geen zadelverwarming of Google
Maps. Gewoon degelijk materiaal waar een
fietsenmaker nog rustig aan kan sleutelen
zonder dingen te moeten downloaden.
Dat feit, en de strategische plaatsing van
het bordje ‘Ik fiets graag naar het SJI’, is
goed voor een prijs van de directeur.
Mevrouw Blommaerts sorteert op dit
moment de attenties die we hiervoor
opgespaard hebben!

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.
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Heraanleg Schanslaan
De gemeente Borsbeek houdt je op de hoogte
In juni staat er heel wat op de planning. Niet alleen is er het traditionele feestgedruis tijdens
het pinksterweekend op 8, 9 en 10 juni. Op 11 juni wordt er gestart met de werken aan de
Schanslaan. Wil je graag op de hoogte worden gehouden van de vordering van de werken,
schrijf dan een mail naar communicatie@borsbeek.be en je krijgt de updates van de
werken wanneer deze beschikbaar zijn.
Bekijk alvast de brochure die het gemeentebestuur ter beschikking stelt. Ondertussen moet
je zeker voorbereid zijn op de eerste fase van de werken. Die fase begint al op 11 juni en
duurt tot september.


Fietsers zullen tijdens deze periode enkel via een omleiding hun traject kunnen
verder zetten. Voetgangers kunnen naar alle waarschijnlijkheid door maar de ondergrond zal ook voor hen niet ideaal zijn.



De Lijn: buslijn 243 van Broechem naar Kontich zal tijdens deze fase niet meer langs
Borsbeek komen. De buslijn zal vanaf Wommelgem Sint-Damiaanstraat de Vremdsesteenweg nemen om zo via Vremde over de route van buslijn 51 Sint-Gabriël aan te
doen en verder naar Hove en Kontich te rijden.



Gemotoriseerd verkeer
In beide richtingen zal er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn. Tijdens deze
periode zal er geen doorgang zijn via de L. Hendrickxlei tot de Schanslaan. Plaatselijk
verkeer zal via de Herentalsebaan toegang hebben tot de Schanslaan.
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Ears in actie
Op vrijdag 1 maart trokken 6 Ears en 2 begeleiders naar Brussel voor de Dag van de
Conflixers. Deze dag stond helemaal in het teken van conflixen. We onderscheiden 3
vormen van conflixen: peter/meter (buddy), vertrouwensleerlingen en leerlingbemiddeling (peer mediation).
We lieten ons inspireren door conflixersprojecten op andere scholen en gingen met
andere conflixers in gesprek. We konden onze skills bijschaven in de keuzeworkshops en
we namen deel aan verschillende wedstrijden. De begeleiders konden twee boeken
winnen over peer mediation (vorm van conflictbemiddeling tussen leerlingen) en peer
support (manier van samenwerken en elkaar ondersteunen) en we wonnen ze allebei! :-)

Onze Ears konden een teambuilding winnen. Ze moesten gedurende één minuut hun
werking op een creatieve manier voorstellen en opnemen. We wonnen een halve dag
lasershooting op onze school. Op 15 mei was het dan eindelijk zover. Met de zon op ons
gezicht en een lege school kon onze dag niet meer stuk.
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Fotoreportages op onze site
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Biotoopstudie: 4STW poetst de rubberlaarzen op
voor een expeditie in het PIME (Lier).

Planckendael: foto’s van de eerstejaars, die zich tegelijk
met papegaaien en tekenmateriaal bezighouden.

Tafels dekken: de leerlingen van
1M leren hoe je volgens het
boekje een feesttafel versiert.

