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Fraaltje 

 
 
Er zijn mensen die twijfelen aan het bestaan van het Spook van het Instituut. Dat komt voor. 
Met een uitgestreken gezicht komen ze dan zeggen dat ze er nog nooit eentje gezien  
hebben, en wat ze nooit gezien hebben, zeggen ze dan, dat bestaat niet. 
 
Het Spook moest daar eens filosofisch om schokschouderen. Hij zat op het fietsenrek en liet 
zijn kleed wapperen in de winterwind.  
“Ik ken dat”, zei hij lodderend. “In de wetenschap noemen ze dat de systematische twijfel. 
Maar wie systematisch twijfelt, wordt er niet vrolijker op. Ik heb iemand geweten die zo  
systematisch had leren twijfelen dat hij op de duur alleen nog maar kon geloven dat hij  
twijfelde. Dat was het enige dat er bij die snuiter nog in ging. Ga daarmee naar de oorlog.  
Jihaargh.” 
 
Hij snoof de lucht van Borsbeek op, die op de één of andere manier naar de kersttijd geurde, 
en keek naar de winterzon terwijl ze nog net niet de beemden raakte, klaar om straks één te 
worden met de gladde einder. 
 
“Er zijn zo van die dingen”, voelde hij zich genoopt mee te delen, “die voor mij niet zwart op 
wit hoeven. Neem nu mijn gevoel over de kindjes. Ik zie die wel zitten. Op mij kunnen ze    
rekenen, of ze mij nu al gezien hebben of niet. De kindjes, daar hou ik van. Ook die hele    
lange smalle. De meesters en de juffen ook, maar daar heb ik minder affiniteit mee. Vooral de 
kindjes eigenlijk, wil ik zeggen dat ze zich warm moeten induffelen en ik wens ze ook een 
pracht van een jaar toe. Woehaargh.” 
 
De zon tikte voorzichtig tegen de wereld. Het Spook wapperde zachtjes. 
“Wiehoe.” 
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Directeur aan het woord 
 
Uitkijken naar onze nieuwe school betekent ook: afscheid nemen van de oude. 2017 zal niet  
alleen in de SJI-annalen komen als het jaar waarin we onze nieuwe school inhuldigen, maar ook 
als het “afscheidsjaar van blok II”. Blok II wordt volgende zomer immers afgebroken. En    af-
scheid nemen van een gebouw met zo’n rijke historie, dat doe je niet zomaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          De refter (boven) en het openleercentrum  
            (rechts) in vroegere tijden ... 



 

 

Op 27 en 28 januari grijpen we terug naar een mooie traditie: we organiseren twee  

benefietvoorstellingen  
in blok II ten voordele van onze vastenactie. Deze “In memoriam”-benefiets zullen helemaal in 
het teken staan van het afscheid. De affiche vind je verder in deze FlaSJI. Iedereen is welkom 
om leerlingen én leerkrachten op het podium aan het werk te zien! 
 
 
 
En als je graag nog eens een laatste keer een  
bezoek wil brengen aan blok II en een duik wil  
nemen in de boeiende geschiedenis van dat  
gebouw, houd dan zeker zaterdag 22 april vrij!   
Je kan dan een laatste keer komen  
 

“Happen en stappen in blok II”.  
 
We combineren een geleid bezoek met lekkere  
hapjes. Alvast van harte welkom!  
Een uitnodiging volgt later. 
 
 
 
 
Deze data kan je dus alvast op je nieuwe kalender noteren. Maar eerst staat de kerstvakantie op 
de agenda. Geniet volop van de rust en de gezelligheid! 
 

Ik wens jullie allemaal een warme kerst en een mooi 2017! 
 
 
Lieve Blommaerts 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Kerstquiz in 1B 



 

 

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

vr 6. jan 2017  CLB Mortsel is geopend 

za 7. jan 2017 09:00 – 13:00 Inschrijvingen 

Orde 3VVA - Stage 6VZ 

ma 9. jan 2017    

di 10. jan 2017     

wo 11. jan 2017  Kriebelproject met 5VZ en 5GWW 

  20:00 Vergadering oudercomité 

do 12. jan 2017   

vr 13. jan 2017  Schoolpastoraal: nieuwjaarsreceptie 

Orde 3STWC - Stage 6VZ 

ma 16. jan 2017  Stagerapport 5.2 voor 5VZ 

  08:30 – 10:00 Workshop democratiefabriek 5VZA 

  08:45 – 17:00 Wetenschapsdag gezondheidszorg KDG voor 6GWW en 6STW - Karel de Grote 
Hogeschool - Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, België 

  13:30 – 16:30 CPR 5STWA + C - Thomas More Campus Lier 

di 17. jan 2017  Start sperperiode voor 5VZ 

  12:00 – 16:00 Bezoek MOMU “Rik Wouters en het huiselijk utopia” voor 7KZ en 7TBZZ 

  13:00 – 14:30 Workshop Democratiefabriek 5VZB 

  13:30 – 16:30 CPR 5STWB + 5ASO - Thomas More Campus Lier, Antwerpsestraat 99, 2500 Lier, 
België 

wo 18. jan 2017  6STW bezoekt het Red Star Line Museum - Antwerpen 

do 19. jan 2017 09:00 – 12:00 CPR voor 5GWW + 6GWW - Thomas More Campus Lier 

  13:00 – 16:00 CPR voor 7TBZ/Z 

vr 20. jan 2017  Rapport 2 voor 5VZ 

Orde 3STWB - Stage 6VZ 

ma 23. jan 2017 13:00 – 13:30 Dessertenbuffet in de refter voor de winnaars van de cavaverkoop: 2B, 4VVA en 6 
aso 

di 24. jan 2017  Start examens voor 5VZ 

wo 25. jan 2017 12:30 – 15:00 Strafstudie 

do 26. jan 2017  7TBZ/Z B bezoekt het zorgethisch lab 'de spiegeling' 

  15:00 – 16:30 Project studiekeuze 4aso 

  19:30 Infoavond leren leren voor ouders van eerste jaren 
Infoavond leren leren voor ouders van derde jaren 

vr 27. jan 2017  7TBZ/Z A bezoekt het zorgethisch lab 'de spiegeling' 

  14:00 – 17:00 Bezoek TV-programma BLOKKEN voor 5VZ 

  19:45 In memoriam benefietconcert 

za 28. jan 2017 19:45 In memoriam benefietconcert 

 Orde 3STWA - Stage 6VZ 

ma 30. jan 2017     

di 31. jan 2017  Bedrijfssimulatiespel voor 5eco en 6eco 

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


 

 

KLASWENSEN aan de WENSBOOM 
 
Bij het begin van het nieuwe jaar horen ook goede voornemens. Hieronder lezen we weer enkele 
warme verhalen van klassen die hun klaswens uitvoerden en daarbij iets goeds deden voor  
iemand anders.  
Aan alle andere klassen deze oproep: “Vergeet jullie klaswens niet. Jullie hebben nog enkele 
maanden de tijd!” 
          

          
             
 

De wens van 1A was om de Ears te bedanken voor hun steun en hulp door hen gedurende een 
week elke dag te trakteren met lekkers. Ze werden overladen met o.a. cupcakes, snoepsatés, 
chips en champagne (alcoholvrij natuurlijk ☺). 
En dat alles werd zeer goed gesmaakt!  

 

Terug naar inhoudstafel 

1A 



 

 

 
 
                           
 
 
De leerlingen van 2D hebben begin december samen met hun klassenleraar mevr. Roothooft 
kerstkaartjes geschreven voor de kinderen die tijdens de feestdagen in het kinderziekenhuis 
Paola te Wilrijk moeten verblijven.  
Mevr. Roothooft heeft de kaartjes opgestuurd en hopelijk krijgen onze leerlingen een reactie … 
Tof initiatief! 
 

                               

 
7 wensen vervuld,  
nog 37 te gaan. 

 
Wordt vervolgd… 

2D 

INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 
 
Sommige leerlingen van andere scholen willen tijdens de kerstvakantie nog van studierichting 
veranderen en gaan dus op zoek 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. 
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Hoe zou  het zijn met Jolien Verboven? 

Een oud-leerling aan het woord 
 
Tien jaar geleden studeerde Jolien Verboven (rechts op 
de foto) af aan het Sint-Jozefsinstituut. Ondertussen is ze 
mama, runt ze haar eigen crèche en werken er zeven 
mensen voor haar. Terecht noemden enkele oud-
leerkrachten Jolien toen ik hen vroeg naar mooie levens-
verhalen van oud-leerlingen.    
 
Jolien, welke richting volgde je op het SJI? 
Ik heb één jaar aso gedaan en schakelde dan naar het 
tso over. In 2006 studeerde ik af in de richting Sociale en 
technische wetenschappen. 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
Ik heb twee jaar voor diëtiste gestudeerd, maar dat bleek 
toch niks voor mij te zijn. Dan ben ik in een kinderdag- 
verblijf beginnen werken. Ondertussen heb ik al zes jaar 
mijn eigen kinderdagverblijf op het Vosplein in  
Borgerhout, “’t Droomerke”. Ik ben er zaakvoerder samen 
met mijn zus en er werken nog twee andere zelfstandige 
kinderverzorgsters bij ons. Op dit moment zijn we volop bezig met de oprichting van een tweede 
crèche aan de overkant van het Vosplein, waar ook vier mensen zullen werken. 
 
Heeft je opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven? 
Ik heb zelf nooit stages gehad in STW, dat vind ik wel spijtig. Mijn zus heeft echter in het SJI de 
richting Verzorging gevolgd en zij is erin geslaagd mij een job te bezorgen op haar stageplaats. 
Dat is een belangrijk moment geweest voor mij, aangezien ik vanaf toen wist wat ik wilde gaan 
doen op beroepsvlak! 
Wel interessant is dat mijn STW-diploma geldt als kwalificatie voor Kind & Gezin. Anders had ik 
moeten bijstuderen voordat ik een kinderdagverblijf mocht openen. 
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien…? 
Ik herinner me vooral dat ik in een heel hevig jaar zat. Wij zijn met het vliegtuig naar Barcelona 
gevlogen, het jaar daarna hebben ze dat afgeschaft. Ik herinner me ook nog een middeleeuws 
project op het grasveld van de voetbalspeelplaats, waarmee ze het jaar na ons ook opgehouden 
zijn…  
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
Dan denk ik vooral aan mevr. Kokken, mevr. De Vos, mevr. Rondou en mevr. Knuysen. Zij zijn 
allen klassenleraar van mij geweest. Met hen bouw je toch een persoonlijkere band op. 
 
 



 

 

Familienieuws 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overlijdens 
21/11/2016 De heer Rudy Moons (geb. 18/08/1962), 

   vader van Sofia Moons, 2B 

 

30/11/2016 Mevrouw Constantia Siemons (geb. 23/10/1929), 

   moeke van Sarah Vermeiren, 2H  

 

04/12/2016 Mevrouw Irène Belloy (geb. 26/09/1925), 

   overgrootmoeder van Milla Van Avermaet, 2G 

 

12/12/2016 Meneer Hubert Ruyts (geb. 15/10/1943), 

   opa van Amber Ruyts, 2A 

 

13/12/2016 Fernanda Bezerra Lira de Figuerêdo,  

   zus van Sarah Van Asch, 4VVA en  

   René Van Asch, 7TBZ/ZA 

 

18/12/2016 Mevrouw Kelly Borghs (geb. 04/08/1981),  

   oud-leerling 
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7KZ in actie met 1A en 1B 
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Dit is het verhaal van de leerlingen van 7KZ. 
Er gebeurde nog niets ergs, 
maar ze zorgden ervoor dat de leerlingen van 1A en 1B 
in nood iemands leven kunnen redden. 
7KZ heeft de jonge leerlingen ingewijd in de wereld van EHBO. 
Wondverzorging, stabiele zijligging, flauwvallen, …  
werd uitgelegd en dan was het hun beurt om aan de slag te gaan. 
 
Een boeiende belevenis voor onze eerste– én zevendejaars! 



 

 

Zwartepietenproject 
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Die zwarte Piet op krukken, klungel-
piet, dat was ik. 
Wie was jij?  
Ik was grappige piet. 

Je moest de kleuters zien lachen! 
Grote glinsterende ogen toen we 
aankwamen en dan alle  gillende 
kindjes. Ja, daar was hij! De sint en 
zijn 15 zwarte pieten.  
Zweten, dansen en zingen ... we  
deden het de hele dag en hebben  
er samen met de kindjes van  
genoten!  

 
Tot volgend jaar lieve Sint!  

 
Nathalie en Indirha (6VZB) 
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2A en 2B zijn op donderdag  15  
december  met de bus naar Antwerpen of 
de “koekenstad”  getrokken. Antwerpen 
wordt ook wel zo genoemd  omdat er in 
vroeger heel veel koekjesfabrieken  waren. 
We  moesten er allerlei opdrachten doen. 
We trokken in groepjes door de stad en 
leerden zo de stad beter kennen.  Onze 
route ging langs het Centraal Station, de 
Meir, de stadsfeestzaal, de Groenplaats, 
de Grote markt, het Steen en zo naar de 
voetgangerstunnel. We aten ons middag-
maal op  Linkeroever. Daar konden we ons 
even opwarmen.  We hebben onze weg 
goed gevonden, we hebben wel veel  
beweging gehad  én Antwerpen bijna  
helemaal verkend.  Het was wel heel koud 
maar daar waren we op gekleed! ’s Middags  gingen we eten in een taverne en daar was 
het  wel lekker warm.  In de namiddag zijn we naar het MAS  gewandeld (dat was een eindje!) 
en moesten we daar  een paar opdrachten doen.  Toen we eindelijk boven waren na 10  
verdiepingen,  hebben we  mooie  foto’s getrokken en we hadden een megaformidabel uitzicht!!! 
Toen we terug naar beneden moesten, hebben we ook op het raam mogen tekenen,  een  
aandenken dat we het MAS zijn gaan bezichtigen. En toen moesten we jammer genoeg  
terugkeren naar de bus richting  Borsbeek.  Tegen dat we in Borsbeek waren was het al donker! 
Iedereen vond de uitstap TOP. We hebben goed gelachen ;);) 

Groetjes van 2B en reporter Kato 

2A & 2B op stadsbezoek in Antwerpen  



 

 

Inhaallessen 

 
Heb je een stukje leerstof gemist of heb je iets niet zo goed begrepen? 

Je vakleerkrachten zijn steeds bereid om je de leerstof nog eens uit te leggen. 

Het SJI organiseert ook inhaallessen voor leerlingen die een deel van de leerstof moeilijk  

Terug naar inhoudstafel 

(12.10 - 12.50 u.) Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

Ned. 1ste graad   
Mevr. Bertels  

(II305) 

Mevr. Coolen  

(IIT52) 

Ned. 2de graad 
Dhr. Mennen  

(IIT41) 
  

Mevr. Vervoort 

(IIT41) 

Ned. 3de graad 
Mevr. Van Es

(I215) 
  

Mevr.     

Vervoort 

(IIT41) 

Frans 1ste graad 

Mevr.              

Van Ermengen 

(IIT22) 

  

Mevr.     

Olluyn 

(IIT43) 

Frans 2de graad  
Mevr. Tibax  

(I124) 
 

Mevr. 

Tibax  

(I124) 

Frans 3de graad  
Mevr. Van Dam-

me (I107) 

Mevr. Daelemans 

(I107) 
 

Wetenschappen 

(2e graad) 

Mevr. An-

dries (I115) 

Mevr. De 

Vos (I109) 

Mevr. De 

Vos (I109) 

Dhr. Lambert  

(I118) 

Wetenschappen 

(3e graad) 

Dhr. De 

Bont  (I114) 

Mevr. De 

Vos (I109) 

Mevr De 

Vos (I109) 

Dhr Steenackers 

(I114) 

Wisk 1ste graad  
Mevr. Roodhooft 

(II203) 
 

Mevr. Phlips 

(II203) 

Wisk 2de graad 
Mevr. An-

dries (I115) 

Mevr. De 

Vos (I109) 

Mevr. De 

Vos (I109) 

Dhr. Lam-

bert (I118) 

Wisk 3de graad 
Dhr. De Bont 

(I114) 

Mevr. De Vos 

(I109) 

Mevr. De Vos 

(I109) 

Dhr. Steenackers 

(I114) 



 

 

Fietsplaatjes 
 

De FlaSJI-fotograaf is weer actief geweest! 

 

Dat heeft een voordeel natuurlijk: iemand krijgt een cadeautje. Is dit jouw  

klimaatneutraal vervoersmiddel?  Regel een afspraak met mevrouw Blommaerts en ga naar huis 

met een beloning! 

 

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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