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Fraaltje 

Baron Stanny stond die ochtend op zijn balkon en overschouwde zijn langoed. 
« Deksels », zei hij, « als dat geen stofwolk is daar aan mijn horizon. En ze 
wordt nog groter ook. » 

Het bleek de stofwolk van baron Theo te zijn. Baron Theo was nog samen met 
baron Stanny naar school geweest, lang geleden, en ze hadden samen veel 
jolige fratsen uitgehaald. 
« Ha, die Stanny! Mooie ochtend. » 
« Theo, beste kerel. Wat een stofwolk heb je toch weer meegbracht. Koffie? » 
« Graag, Stanny-boy. Eén klontje en een wolkje melk graag. » 
  
Zo kwam het dat de twee edellieden aan tafel zaten te keuvelen en koekjes te 
dopen in koffie. 
« Gaan we nog eens een fijne grap uithalen, Theo? » 
« Een geestige jool? » 
« Weet jij misschien nog een stichtelijke grol? » 
« Benji-springen uit de torenkamer? » 
« Uitgesloten. Te veel vensterbanken. » 
« Mandarijntjes naar binnen tennissen door het raam van de huishoudster? » 
« Ik heb dat vorige keer allemaal zelf moeten opruimen », fluisterde Stanny. 
Op dat moment weerklonk een dof gedonder, een beetje zoals een lawine, maar  
dan binnen. Uit de open haard kwamen zo’n duizend mandarijntjes gerold, en  
toen werd het stil. 
  
« Excuseer », klonk het vanuit de schoorsteen. «Mijn sporttas is gescheurd. » 
« Niet erg, Sint », zei Stanny. « We zullen ze weer naar boven tennissen. » 
« Dank u. Maar niet te hard alstublieft. Ik zit hier nogal ongemakkelijk. » 
 

 
SUCCES MET DE EXAMENS! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SJAB-weekend 
in Overijse 



 

 

Directeur aan het woord 
 

Het voorbije weekend zat er op één van de stoelen in mijn bureau een grote knuffelbeer. Hij zat 
daar zodat er hem zeker niets zou overkomen. Maandag wilden de leerlingen van een klas van 
het tweede jaar hem immers cadeau geven aan een meisje van hun klas dat het momenteel erg 
moeilijk heeft. Ze zijn hem vrijdag samen gaan kopen en kwamen hem trots laten zien. Het is een 
pronkstuk!  

 
Fijn dat zoiets op onze school gebeurt! Dat we proberen om elkaar te 
steunen, op welke manier dan ook. 
 
Natuurlijk hoor ik ook dat het niet in elke klas even goed loopt en dat er 
wel eens iemand in de kou blijft staan. We willen er alles aan doen om 
dat te vermijden. Da’s hard werken, elke dag opnieuw. Hopelijk blijven 
jullie er mee voor gaan! 
 
 
 

 
Ook fijn dat we regelmatig ook iets verder kijken dan onze eigen school. Zo steunden de Ears 
onlangs de Rodeneuzenactie. Ze zamelden bijna 500 euro in met cupcakes die ze zelf bakten en 
die door jullie gretig gekocht werden! 
Minstens even  belangrijk was dat ze daarmee ook de actie in de kijker zetten. Eén op de vijf 
Vlaamse jongeren kampt immers met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Het is 
dus belangrijk dat een actie als deze hier de aandacht op vestigt en geld wil inzamelen om  
jongeren die mentaal in de knoei zitten psychologisch beter te laten ondersteunen. Zo kunnen ze 
in een vroeg stadium geholpen worden zodat de problemen niet erger worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep up the good work!  

 
 
Lieve Blommaerts 
directeur 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Kalender december 

 

Teug naar inhoudstafel 

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

do 1. dec  Start sperperiode voor tweede graad aso en tso 
   Rapport 2 voor de derde graad aso en tso 

  12:00 – 13:00 Lunch met de directeur voor leerlingen van het 1ste jaar 

vr 2. dec  Rapport 2 voor de tweede graad aso en tso 

   Start sperperiode voor tweede jaren A-stroom 

 Orde 4VVB - Stage 5VZ 

ma 5. dec  Rapport 2 voor 6VZ 

   Rapport 2 voor 7TBZ/Z en 7KZ 

   Medisch schooltoezicht 1A 

  07:00 – 13:00 Zwartepietenproject voor 6GWW - Drakenhof 

di 6. dec  Rapport 2 voor de eerste graad A-stroom 

   Start examens derde graad aso en tso 

   Start sperperiode voor 1M en 1T 

  07:00 – 13:00 Zwartepietenproject voor 6VZA - Wommelgem 

  07:30 – 16:00 Zwartepietenproject voor 6VZB - SJI basisschool 

  13:00 – 14:40 EHBO door 7KZ voor de leerlingen van 1A en 1B 

do 8. dec  Start examens tweede graad aso en tso 

   Start sperperiode voor 6VZ, 7KZ en 7TBZ/Z 

vr 9. dec  Start examens tweede jaren A-stroom 

Orde 4VVA  - Stage 5VZ 

ma 12. dec  Stagerapport 7.1 voor 7KZ en 7TBZ/Z 

   Start examens voor 1M en 1T 

do 15. dec  2A en 2B bezoeken Antwerpen 

   Start examens 6VZ en zevende jaren 

vr 16. dec  Medisch schooltoezicht 1A 

 Orde 3VVB  - Stage 5VZ 

ma 19. dec  Medisch schooltoezicht 1B 

di 20. dec  Administratieve vrije dag voor alle leerlingen behalve voor 5VZ 

wo 21. dec  Administratieve vrije dag voor alle leerlingen behalve voor 5VZ 

  09:30 – 12:00 Strafstudie 

do 22. dec 9:00 - 12:00 Kerstviering (zie verder) 

   Trimesterrapport 1 voor alle leerlingen behalve voor 5VZ 

vr 23. dec vanaf 8:25 Leerlingencontacten - inkijken examens (planning zie schoolonline) 

za 24. dec  Kerstvakantie 

zo 25. dec  Kerstvakantie 

ma 26. dec  Kerstvakantie 

di 27. dec  Kerstvakantie 

   CLB Mortsel is geopend 

wo 28. dec  Kerstvakantie 

do 29. dec  Kerstvakantie 

vr 30. dec  Kerstvakantie 

za 31. dec  Kerstvakantie 

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


 

 

Examenroosters en examentips: raadpleeg Schoolonline

 

 

Enkele reacties van leerlingen die meegingen op SJAB-
weekend naar Overijse 
 

Het SJAB-weekend was echt superleuk! 
 
Het was tof om opdrachten te doen met leerlingen van andere klassen. 

 
De fuif was supertof maar wel een beetje te kort, ha-
haha! 
 
Het griezelverhaaltje van de leerlingen van het 4

de
 

jaar op vrijdagavond was echt eng én grappig! 
 
Ik heb veel andere leerlingen leren kennen!  
 
Ik ben voor de eerste keer mee op SJAB-weekend 
gegaan.  Het was fantastisch en zeker een aanrader! 

 
Diegenen die niet mee zijn gegaan hebben dikke pech, want het was superleuk! 
 
Je maakt er veel nieuwe vrienden.  Je leert er ook de leerkrachten beter kennen en de leerkrach-
ten leren jou op een andere manier kennen,. 
 
Ook het eten was heerlijk! 
 
Volgend jaar ga ik zeker opnieuw mee!! 
 
Het is een weekend vol plezier, dus ga volgend jaar allemaal mee!  
 

Alle foto’s van het SJAB-weekend vind je op onze website! 

 

Je examenreeks kan je vinden op Schoolonline, zowel in het infohoekje als in je digitale agenda. 
Ook ouders kunnen het examenrooster inkijken in het infohoekje op Schoolonline.  
 
Voel je de examenkoorts al stijgen en ben je op zoek naar wat tips of ondersteuning om deze 
stressvolle periode door te komen? In hetzelfde infohoekje vind je heel wat examentips alsook 
een presentatie die we gebruikten tijdens de infoavond voor de ouders van onze eerstejaars.  

Veel succes, goede moed en oneindige studie-ijver! 

 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Donderdag 22 december - planning 
 
Voormiddag 

 
We verwachten alle leerlingen op school van 9 u. tot 12 u. 
 
Programma 
 
9.00 u. We wandelen samen per klas onder begeleiding van de klassenleraars naar de 

sporthal.  
  Doe schoenen aan die je gemakkelijk kunt uitdoen en draag een warme jas. 
9.30 u.     Kerstviering in de Advent. 
10.15 u. We wandelen samen terug naar school per klas onder begeleiding van de klassen-

leraars  
11.00 u.        Alle leerlingen kijken hun rapporten in met de klassenleraars 
12.00 u.        Einde schooldag 
 
 
Lokalen 

 
 

 
Oudercontact met klassenleraars tussen 15.00 en 19.00 u. 
 
We rekenen erop dat ouders het rapport van hun zoon of dochter afhalen tijdens het  
oudercontact, zodat de klassenleraars het rapport ook met hen kunnen bespreken.  
We geven in de voormiddag geen rapporten mee aan onze leerlingen.  
 
Als ze dat wensen, kunnen ouders tijdens dit oudercontact bij mevrouw Dupont ook een afspraak 
maken voor een oudercontact met een vakleerkracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Terug naar inhoudstafel 

1A II304 2A I014 3aso I220 4aso I118 5aso II308 6aso I215 7KZ IIT33 

1B IIT12 2B II111 3STWA IIT41 4STWA I112 5GWW II301 6GWW II009 7TBZ/ZA I119 

1C IIT43 2C IIT22 3STWB II203 4STWB II310b 5STWA I114 6STWA II007 7TBZ/ZB I216 

1D II305 2D II109 3STWC I117 4STWC IIT32 5STWB II303 6STWB I213     

1E II103 2E I124 3VVA II215 4VVA II234 5STWC I109 6VZA I111     

1F II313 2F II201 3VVB II213 4VVB II217     6VZB I218     

1G II101 2G II108                     

1H IIT52 2H II205                     

SJAB-weekend  



 

 

Vrijdag 23 december 

 
Leerlingencontact met vakleerkrachten  
 
Als je een examentekort behaalde, is het leerlingencontact verplicht. Je vindt het programma van 
jouw klas op schoolonline in de agenda. We vragen om dat te respecteren. Je krijgt de kans om 
je examen in te kijken en het te bespreken met je vakleerkracht. Alle contacten vinden plaats  
tussen 8.25 u. en 14 u. 
 
Als je geslaagd bent voor je examens maar je wil toch een examen inkijken, ben je uiteraard ook 
welkom.  
 
Leerlingen die geen examens afgelegd hebben of die geen tekorten behaald hebben, zijn vrij. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 7 januari van 9 tot 13 u. We 
schrijven nog geen leerlingen in die volgend schooljaar naar onze school willen komen. 

Terug naar inhoudstafel 

SJAB-weekend 
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6VZ in Rechtvaardig Mechelen 
 

 
Op donderdag 10 november gingen de leerlingen van 6VZ op bezoek in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg van Mechelen. Ooit was dit het paleis van Margaretha van Oostenrijk, nu 
worden er criminelen berecht. 
 
Na een korte inleiding gingen we meteen naar de  
Correctionele rechtbank. Een aantal zaken werden  
uitgesteld en in een zaak over zedenschennis wilde de  
rechter weten of de beklaagde zijn voorwaarden had  
nageleefd. 
Daarna waren we getuige van een heus maffiaproces.  
13 beklaagden stonden terecht voor een steekpartij tussen 
maffiabendes. Slechts twee beklaagden waren aanwezig,  
de anderen werden bij verstek veroordeeld. 
Toen de zitting even geschorst werd, hebben we de zaal  
verlaten en de zaak kort overlopen met de gids. De drie  
rechters en de procureur kwamen daarna nog even langs om 
op al onze vragen te antwoorden.  
 

 
 
 
Na de lunch gingen we zelf aan de slag met een casus over 
twee vrienden en een diefstal met geweld. Meteen hadden 
we door dat het niet zo eenvoudig is om advocaat of rechter 
te 'spelen'. Wat breng je allemaal aan om je cliënt te 
verdedigen en hoe neem je als  rechter de juiste beslissing? 
 
In de rechtszaal gingen we volledig op in onze nieuwe rol!  
De advocaten die ons daarbij assisteerden waren meer dan 
tevreden met onze pleidooien en beslissingen. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 

Met 3 en 4VV naar de Westhoek  
 
 
Op dinsdag 15 november konden we de regen ontvluchten om in de Westhoek de Eerste  
Wereldoorlog te herdenken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3VV en 4VV leerden de kleine en grote kantjes van Ieper kennen.  
De leerlingen stonden versteld van het grote aantal graven en namen van vermisten op de Britse 
begraafplaats Tyne Cot. En in Passendale bekeken ze de loopgraven van dichtbij. Deze dag 
leerde hen dat de oorlog zeker geen pretje is en dat we steeds moeten streven naar vrede.  
 



 

 

Hoe zou het zijn met Karen Van Dijck? 
 

Een oud-leerling aan het woord 
 

 
 
Als enige meisje in een klas van vier studeerde Karen Van Dijck tien 
jaar geleden af in het Sint-Jozefsinstituut. Dan was het contrast met de 
volle aula’s op de universiteit groot waarschijnlijk…  
Hoe is het Karen vergaan toen ze de poorten van het SJI achter zich 
dichttrok? We vroegen het haar zelf tijdens de oud-leerlingenavond, 
waarvoor ze een speciale uitnodiging kreeg als zijnde “tien jaar  
afgestudeerd”. 
 
Karen, welke richting volgde je op het SJI? 
Ik heb zes jaar aso gedaan en studeerde in 2006 af in de richting  
Economie-Moderne talen. Het was een kleine klas: slechts drie  
jongens en ik haalden toen de eindmeet in die richting. 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
Eerst heb ik gekozen voor een lerarenopleiding geschiedenis-aardrijkskunde-economie, maar de 
stages bleken toch niets voor mij te zijn. Het jaar daarna ben ik dan naar de Universiteit  
Antwerpen getrokken, waar ik geschiedenis studeerde. Nadat ik daar mijn master heb gehaald, 
heb ik nog een master archivistiek behaald aan de Vrije Universiteit Brussel. 
 
Heb je snel werk gevonden na het behalen van die twee masters? 
Ik ben vrij snel kunnen beginnen werken in het KADOC, een archief / bibliotheek rond religie en 
samenleving in Leuven. Daar heb ik 1,5 jaar gewerkt als archiefmedewerker. Mijn taak bestond 
er dus in om hun religieuze archieven te inventariseren. Nadat dat project was afgerond heb ik 
een hele tijd naar nieuw werk gezocht. Sinds begin juli werk ik in Heist-op-den-Berg als project-
medewerker voor de gemeente. Het archief van de bekende Heistse jazzkenner Juul  
Anthonissen is overgedragen aan de gemeente. Ik ben verantwoordelijk voor de archivering van 
het papieren archief: foto’s, affiches, … 
Helaas werk je in mijn branche vaak projectmatig. Als dit project afgelopen is, moet ik dus weer 
op zoek naar een nieuwe uitdaging in de bibliotheek-, museum- of archiefwereld. 
 
Heeft je opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven? 
Zeer zeker! Ik heb er leren nadenken, mijn eigen mening leren vormen. In veel vakken zoals  
geschiedenis gingen de leerkrachten verder dan de theorie. We werden uitgedaagd om kritisch 
na te denken. Dat heeft me tijdens mijn universitaire studies en ook daarna zeker geholpen. 
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien…? 
Mmm…dan denk ik toch vooral terug aan de bouwvallige feestzaal … 
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
Vooral aan mevrouw Marchand en mevrouw Poppe houd ik goede herinneringen over. Dat waren 
twee toffe leerkrachten, die zeker bijgedragen hebben aan mijn studiekeuze! 
 
 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Miniforschung: onderzoek naar Duitsland als  
vakantieland 
 

 
Het vijfde jaar economie- moderne talen heeft zich de 
voorbije weken als eerste Miniforschung 
(minionderzoek) voor Duits afgevraagd wat de  
perceptie van de Vlaming is over Duitsland als  
vakantieland. Hiervoor hebben we een enquête  
afgenomen bij een 30-tal Vlaamse jongeren en  
volwassenen om te onderzoeken of Duitsland een 
bekende en populaire vakantiebestemming is.  
Vervolgens hebben we de verworven resultaten  
verwerkt en gepresenteerd, waarna we zijn gaan  
samenzitten en onze afzonderlijke resultaten hebben gebundeld. Hieruit is onderstaand artikel 
ontstaan. De algemene conclusie van ons eerste onderzoeksprojectje mag zijn dat de meerder-
heid van de ondervraagden een vergelijkbare visie heeft over de gastronomie, taal en vakantie-
activiteiten in Duitsland. 
 
 

Gastronomie en specialiteiten 
 
De Duitse keuken is populair bij de Belgen, een achtste gaat zelfs op 
vakantie naar Duitsland uit culinaire overwegingen. Uit het onderzoek 
blijkt dat de Vlaming ook heel wat typische Duitse gerechten kent, de 
Schnitzel is het bekendste, gevolgd door de Bratwurst en de Bretzel, 
een koekje gevlochten in een achtvormige knoop, bezaaid met  
zoutkorrels. 

Ook het stereotiepe beeld van een dikke Duitser en een groot glas bier komt hier tot zijn recht. 
Volgens de deelnemers is bier een typisch Duitse specialiteit. 
 
 
Taal 
 
Iedereen heeft ongetwijfeld al eens Duits gehoord, gesproken of gelezen, is het niet op school 
dan wel op vakantie in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland of in België zelf. Duits is een zeer oude 
taal en valt onder de categorie van de Germaanse talen. Ze lijkt ook erg op het Nederlands. Toch 
bewijst de uitkomst van de enquête dat slechts een minderheid van de ondervraagde Vlamingen 
het Duits apprecieert: ongeveer 80 % vindt Duits een agressieve taal en ziet er geen schoonheid 
in, de overige 20 % heeft er nog plezier aan. 
 
                  
Activiteiten 
 
Over het algemeen gaan onze ondervraagden uit 
vrije wil naar Duitsland, weliswaar om op vakantie te 
gaan. Vooral citytrips lijken erg in trek te zijn.  
Vandaag de dag zijn Berlijn, Keulen en Trier de  
populairste steden. Ook gaan onze vakantiegangers 
graag winkelen of kamperen in Duitsland. De  
sportievere deelnemers gaan liever op bergvakantie 
of op uitstap naar het Zwarte Woud. 
 
                                                                Berlijn 
 



 

 

Geografisch 
 
Ook op geografisch vlak is Duitsland geen onbekende. Iedereen wist dat Berlijn de hoofdstad 
van Duitsland is. Op de vraag “Wat zijn de buurlanden van Duitsland?” was er een grote variatie 
aan antwoorden: België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, enzovoort. Belgische 
toeristen zullen daar dus niet verdwalen. 
 
Actua 
 
De vluchtelingencrisis is ook in Duitsland een actueel fenomeen. Bondskanselier Angela Merkel 
heeft dan ook maatregelen genomen en een groot 
deel van de vluchtelingenstroom ontvangen in eigen 
land. Dit wordt door de meerderheid van onze onder-
vraagden bewonderd. 
 
Uit onze enquêtes blijkt dat Duitsland duidelijk een 
zeer populaire vakantiebestemming is bij de Belgen, 
vooral voor wie houdt van een klassieke citytrip of 
bergvakantie en niet bang is om een paar grammen 
aan te komen door de lekkernijen die je voorgescho-
teld krijgt.  
 
 
Roan Alix, Sophie Ghys, Michèle Savenay & Mathilde Vanaeken (5ECO) 
 
 
 
 

Het SJAB-weekend 
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KLASWENSEN aan de WENSBOOM 

We kregen deze maand nog twee verhalen binnen.  
Lees hieronder de verhalen van 5VZA en 6STWA. 

5VZA 

Op dinsdag 13 september picknickten de leerlingen van 5VZA samen met hun klassenleraren 
mevr. Torreele en mevr. Saenen tussen de middag op het grasveld van het Anker om elkaar 
beter te leren kennen. 
De leerlingen moesten zelf voor hun eten zorgen. Iedereen bracht wat lekkers mee, zodat we 
dit samen konden brengen in een buffetje en dan kon ieder naar wens iets gezonds samen-
stellen. 
Nadien hebben de klassenleraren met een ijsje getrakteerd.  
(Dit is wel minder gezond :-I). 
Het was de bedoeling om gezellig samen te zijn en samen te eten. Maar ook om voor elkaar 
te zorgen, zodat iedereen iets lekkers te eten kreeg dat gezond was, maar dat ze ook lustten. 
Gelukkig hadden we het weer mee! 

6STWA 

Wij, de leerlingen van 6STWA, 
wilden een wens vervullen van 
kinderen die het minder goed 
hebben. Waarmee kan je een 
kind meer plezier doen dan met 
speelgoed? We kozen er dus 
voor om speelgoed te  
verzamelen voor kinderen in het 
asielcentrum in Broechem. 



 

 

Op vrijdag 4 november brachten Femke, Stef en Lore het verzamelde  
speelgoed naar het asielcentrum. Het was een hele ervaring te zien hoe de mensen daar moe-
ten leven. Onze klasgenoten waren echt onder de indruk. 
De mensen waren heel vriendelijk en open. Ze nodigden ons onmiddellijk uit  om met de hele 
klas een bezoek te brengen met een rondleiding in het centrum. We proberen dit nu te organise-
ren voor volgend semester. 
 
We zijn blij dat we hiervoor gekozen hebben en we denken dat we echt een wens vervuld heb-
ben. We willen alle mensen die speelgoed brachten  
bedanken om dat ze ons geholpen hebben bij het realiseren van onze actie! 
 

5 wensen vervuld, nog 39 te gaan… 
 

Wordt vervolgd… 

5VZ op leefsleuteldriedaagse 

Terug naar inhoudstafel 
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3 en 4 Economie doen mee aan het Jieha-   

project van Vlajo. Ze starten een onderneming 

op, waarbij ze de stappen van een beginnende 

onderneming in het klein zelf beleven. De  

opdracht is wel dat alle producten die ze  

verkopen fairtrade moeten (eerlijke handel). De 

winst die gemaakt wordt, schenken ze aan het 

goede doel van de school: het Ecuadorproject. 

 

 

 

Natuurlijk is een onderneming zonder klanten geen echte onderneming. Daarom hopen de  

Fairtraders op jullie steun.  

Ze hebben reeds 1 verkoopactie achter de rug. Bij de tweede verkoop in februari zullen de  

Fairtraders Valentijnsozen aanbieden. In april - mei  bestaat het aanbod terug uit fairtradechoco-

lade en -chips. 

 

Twijfel dus zeker en vast niet om de Fairtraders op te zoeken!  

En niet vergeten: je steunt er ook het goede doel mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tekening van Joanna Hendrickx 2H 
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Fietsplaatjes 

 

Wil jij 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 

Goed, het is misschien wat ongeloofwaardig dat je ‘graag’ naar het SJI fietst bij zo’n weer. Maar 
hier hebben we toch weer zo’n moedige scholier gevonden die het elke dag voor elkaar krijgt!  
Je cadeau ligt klaar bij mevrouw Blommaerts!  



 

 

Familienieuws 

 
 
 
 
 

 
 

Overlijdens 

 

29/10/2016 Mevrouw Magdalena “Maddy” Spoormans (geb.  

   27/05/1932) grootmoeder van Lindsy Van Donick 1B en 

   Dafni Van Donick 5GWW 

 

02/11/2016 Mevrouw Viviane Swevers (geb. 24/12/1954), tante van 

   Judy Depourque  

 

04/11/2016 De heer Willy Venmans (geb. 12/04/1926),  

   overgrootvader van Alexander Ronken 5STWA  

12/11/2016 Mevrouw Maria Geerts (geb. 01/12/1932), grootmoeder 

   van Natalie Proost, collega 

21/11/2016 De heer Rudy Moons (geb. 18/08/1952) vader van Sofia 

   Moons 2B 

Geboortes 

 

02/11/2016 Julia - kleindochter van Linda Colin, collega 

18/11/2016 Linde - kleindochter van Lieve Smits - collega, en Stefan 

   Van den Driessche -  collega 

 

 

Terug naar inhoudstafel 


