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Fraaltje
Valschermspringers hebben altijd een beetje schrik dat hun valscherm niet zal opengaan.
Wij kunnen dat begrijpen. Vooral wanneer zij van een grote hoogte springen, zou het tot
ernstige ongerustheid leiden als het pakje dicht bleef, hoe overtuigd de avonturier ook aan
het koppige touwtje trok.
Wij leven dan ook helemaal mee met Tist de Parachutist, die nerveus zijn neus naar buiten
stak uit de bruine Fokker van Sven de Vliegenier.
‘Sven.’
‘Ja, Tist?’ Sven draaide de radio wat stiller om zijn kameraad beter te verstaan.
‘Ik heb de zenuwen, Sven.’
Sven zette zijn pilootbrilletje naar boven, en toen viel het duidelijk op dat hij verwonderd
keek.
‘Zenuwen, Tist? Zo’n waaghals, verdorie! Ik wist niet dat jij zenuwen kende!’
‘Ja, maar vanmorgen struikelde ik al toen ik uit mijn bed kwam. En mijn tandenborstel brak
af, en mijn brievenbus is vannacht omgewaaid. Het is mijn dag niet, Sven. Je zal dat zien.
Ik spring, en mijn pakje gaat niet open, en ze kunnen mij daar beneden uit een putje peuteren. Ik spring niet.’
‘Fijn’, zei Sven. ‘Dan kan ik springen. Geef mij dat pakje maar.’
Twee minuten later dwarrelde Sven naar beneden. Opgelucht nam Tist plaats achter het
stuur van de bruine Fokker. De motoren knorden gemoedelijk. Het wijzertje van de brandstof stond op rood.
De motoren stopten. Tist was voor Sven beneden.
‘Alles in orde, Tist?’ vroeg Sven bezorgd. Hij had zijn vriend net met een blikopener uit de
Fokker gehaald.
‘De brandstof was op’, mopperde Tist.
‘Sorry’, zei Sven. ‘Ik ben enorm vergeetachtig vandaag.’

Fortloop
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Directeur aan het woord
Van een goede timing gesproken! Net toen ik dit woordje wilde gaan schrijven, postte de heer
Vervaet enkele foto’s van zijn “oortjes” in mijn mailbox: een ideale manier om hen een ereplaats
te geven op deze pagina! Wat ik trouwens graag doe. In een ver verleden stond ik immers mee
aan de wieg van onze Ears en ik ben wàt blij dat hun werking nog steeds overeind staat!
Even toelichten … Op 25 oktober gingen 6 Ears naar de “Dag van de conflixers” in Brussel. De
dag werd georganiseerd door de Vlaamse Scholierenkoepel en was een bijscholing voor
vertrouwensleerlingen, meters/peters en leerlingbemiddelaars.
Kaat, Elena, Britt, Jenna, Steffi en Kaat volgden er workshops waarbij ze o.a. hun vaardigheden
als leerlingbemiddelaars trainden en konden uitwisselen met collega-conflixers.

Op het einde van de dag kwam
Hilde Crevits langs en mochten alle
scholen hun werking in exact één
minuut aan de minister uit de
doeken doen.
Onze minister was één en al oor
voor onze Ears en ging met plezier
met hen op de foto!

Dhr. Vervaet was uiteraard een aandachtig toeschouwer en luisterde ook naar de getuigenissen
van andere scholen. Zijn conclusie was duidelijk: “Wat zijn onze oortjes toch goed bezig!”
Een pluim op de hoed van al onze Ears dus!

De Ears gaan nu verder aan de slag met wat ze in Brussel oppikten. Het overleg staat al
gepland, ze weten van aanpakken! Na de vakantie staat trouwens ook onze jaarlijkse Earsdag op
de agenda. Ik kijk er al naar uit!
Lieve Blommaerts
directeur
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Herfstvakantie

wo 2

Herfstvakantie

do 3

Herfstvakantie

vr 4

Herfstvakantie
Stage 7KZ en 7TBZ/Z - Orde 4STWB

ma 7

Medisch schooltoezicht 1F

di 8

namiddag

Toneel 'Fractie van een seconde' voor de vijfdes

wo 9

19:30

Infoavond leren leren voor ouders van derde jaren

do 10

Earsdag!
Recht-vaardig Mechelen voor 6VZA en B
Vertrek tweede SJAB-weekend

vr 11

Tweede SJAB-weekend
Wapenstilstand - vrije dag

za 12

Tweede SJAB-weekend
Stage 7KZ en 7TBZ/Z - Orde 4STWA
Projectweek 'Doodgewoon' voor 6VZ

ma 14

Stagerapport 5.1 voor 5VZ
Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ

di 15

Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ
3VV en 4VV op bezoek in de Westhoek
12:00 – 13:00

wo 16

Lunch met de directeur voor leerlingen van het 2de jaar
Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ

do 17
vr 18

Medisch schooltoezicht 1F en 1G
avond

7KZ begeleidt verhalentocht in Wilgenduin te Kalmthout
Stage 7KZ en 7TBZ/Z - Orde 3aso

ma 21

Medisch schooltoezicht 1G en 1H

di 22

3STW bezoekt de suikerfabriek en Technopolis

wo 23

19:30

Infoavond examentips voor ouders van eerste jaren

do 24

13:00 – 15:30

Directeur afwezig: vergadering KOBA ZuidkANT met WIRO

vr 25

Medisch schooltoezicht 1H
Stage 7KZ en 7TBZ/Z - Orde 6STW

ma 28. nov
di 29. nov

Start sperperiode voor derde graad aso en tso

wo 30. nov

De meest recente versie van de kalender vind je op de site.
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De kleuters straalden
tijdens hun Halloweenfeest!
Wisten jullie dat onze
leerlingen van 6 Verzorging
zo’n goede organisatoren
zijn!?

Hoe zou het zijn met Ken Bollaerts?
Een oud-leerling aan het woord
Het was een fijne, interessante babbel met Ken
Bollaerts tijdens de oud-leerlingenavond. Vijftien jaar
geleden zaten we samen op school en in de jeugdbeweging van Borsbeek. Nu, al die jaren later is hij een
gepassioneerd verpleger die een traject aflegde om ‘u’
tegen te zeggen! Lees snel verder en ontdek het
inspirerende verhaal van Ken die 13 jaar geleden met
glans afstudeerde in de studierichting Verzorging!
Ken, welke richting volgde je op het SJI?
Ik zat al vanaf het eerste leerjaar in het SintJozefsinstituut. Nadien maakte ik de logische stap naar
de middelbare school van het SJI. Ik ben begonnen in de
B-stroom en koos na mijn zesde jaar Verzorging voor het
zevende specialisatiejaar Thuis-en bejaardenzorg. Daar
ben ik in 2003 afgestudeerd.
Ging je daarna ook als zorgkundige aan de slag?
Ja, ik had het geluk snel aan de slag te kunnen in één van de stageplaatsen van het SJI als zorgkundige, namelijk in Sint-Jozef in Berchem. Daar werd ik door de hoofdverpleegkundige al snel
aangespoord om toch verder te studeren. Ik ging de uitdaging aan en werkte in 4 jaar mijn
bachelor verpleegkunde af aan de Karel de Grote-Hogeschool. Ik heb mijn studiepunten moeten
spreiden over vier jaar, omdat ik ondertussen als zorgkundige aan de slag bleef.
Werken en studeren, een zware combinatie lijkt me?
Dat klopt. Ik heb toen de keuze gemaakt om heel veel nachten te doen in het rusthuis, zodat ik
overdag kon studeren. Het was zwaar, maar na vier jaar had ik mijn diploma verpleegkunde,
optie geriatrie op zak.
Geriatrie? Betekent dat dat je daarna als verpleger bent begonnen in het rusthuis?
Nee, ik heb toen het besluit genomen het rusthuis te verlaten en mijn kans te wagen in een
ziekenhuis. Ik ging al snel aan de slag in Klina in Brasschaat, waar ik één jaar heb gewerkt op de
dienst geriatrie/neurologie. Daarna heb ik een jaar op de ‘mobiele’ gewerkt, dat is een ploeg die
multi-inzetbaar is op bijna alle diensten. Daar heb ik heel veel geleerd. Na dat jaar heb ik vijf jaar
op de dienst oncologie gewerkt. Toen heb ik nog een BanaBa oncologie bijgestudeerd, omdat
dat op die dienst verwacht werd.
Dus in die paar jaar heb je twee bachelors gehaald?
Dat klopt, en in de tussentijd heb ik ook nog een master verpleeg-en vroedkunde aan de
Universiteit Antwerpen proberen te halen in een avondopleiding. Ik heb echter mijn masterthesis
nooit ingediend, omdat in die periode mijn mama zwaar ziek werd. Die opleiding staat dus
voorlopig nog ‘on hold’.
Ben je nog steeds actief op de dienst oncologie?
Nee, sinds 2,5 maanden ben ik geheroriënteerd naar een plek als ‘instrumentist’ en ‘omloop’ in
het operatiekwartier binnen de Da Vinci-chirurgie. Dat betekent dat ik, steriel ingepakt, de chirurg
aan de robot assisteer, het instrumentarium aanbied, e.d. Daarnaast neem ik verzorgende taken
voor de patiënt voor mijn rekening, zoals hem naar recovery brengen.

Het klinkt alsof jij het erg druk hebt!
Dat klopt, en daarnaast werk ik ook al vijf jaar als zelfstandig verpleegkundige in bijberoep. Ik
heb samen met een vriendin van het ziekenhuis “De Zorgvriend” opgericht, een groepering van
13 verpleegkundigen, werkzaam in regio Noord. Bij thuisverpleging zie je weer heel andere aspecten van de gezondheidszorg en dat maakt het heel boeiend.
Heeft jouw opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven?
Heel zeker! Ook al heeft de afdeling ‘bso’ bij sommigen een negatieve bijklank, ik heb er een
grondige brede basis gekregen, ik heb er waarden en normen geleerd, structuur en regels.
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien…?
Het Sint-Jozefsinstituut was zo de typische katholieke dorpsschool met een gezellige
gemoedelijke sfeer. Ik zat wel in een klas om ‘u’ tegen te zeggen. Toen mevr. Peeters haar
eerste jaar lesgaf, kwam ze voor onze klas te staan. Dat bleek een serieuze vuurdoop, zei ze
zelf… Maar ik heb er heel mooie jaren beleefd, in het SJI.
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe?
Ik herinner me mevr. Vermeulen nog. In het zesde leerjaar begeleidde zij ons bij een uitstap naar
een RVT in Wommelgem. Tot mijn 12de was ik ervan overtuigd dat ik naar de PIVA zou gaan om
kok te worden. Na die uitstap heb ik echter gezegd: bejaardenzorg, dat is wat ik wil doen!
Ook aan mevr. Werrebroeck en mevr. Embrechts heb ik fijne herinneringen. Zij kwamen allebei
uit de verpleging en hadden heel wat bagage toen ze bij ons op school aankwamen. Van hen
hebben we heel veel geleerd!
Ook mevr. De Wilde van wiskunde, mevr. Frans van aardrijkskunde en mevr. Peeters zullen me
altijd bijblijven.
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Soep in de refter?

De vorige jaren kon je in de periode tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie lekkere
verse soep krijgen in de refter.
Helaas is de wetgeving i.v.m. voedselveiligheid zo streng geworden dat we daar in ons oude
gebouw niet meer aan kunnen voldoen. Daarom deze winter geen verse soep … Zoals vroeger
zal je wel zakjes soep kunnen kopen.
Volgend schooljaar in de nieuwbouw hopen we terug voor verse soep te kunnen zorgen!
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The ears steunen de Rodeneuzenactie!

Het earsweekend

Het SJI verkoopt cava
Zoals jullie weten, is onze nieuwbouw al ver gevorderd en
zijn we stilaan de verhuizing aan het plannen. Daarbij zal
een financieel extraatje zeker van pas komen.
We proberen wat extra geld in het laatje te krijgen om
onze plannen te kunnen realiseren.
Hopelijk willen jullie ons daarbij helpen?
Met het oog op de komende feestdagen verkopen we
opnieuw lekkere cava. We kozen voor de twee cava’s die
vorig jaar het best in de smaak vielen: de Cava Trankilo
en een rosé Cava. We bieden deze cava’s aan voor € 8,5
per fles.

Cava Trankilo 'Reserva’

De Trankilo Reserva heeft een heerlijk verfrissende
smaak! Hij mag ‘Reserva’ op het etiket zetten doordat
hij 18 maanden op zijn droesem heeft gelegen (bij gewone Cava is dit maar 9 maanden)
waardoor hij meer volheid, karakter en intensiteit heeft gekregen.

Cava Nu Allongé Rosado

Deze rosé cava is gemaakt door twee vrouwelijke wijnmakers uit Barcelona. Het etiket op de
fles is een eerbetoon aan het schilderij Nu Allongé van Salvador Dali. Deze cava rijpt
traditioneel 12 maanden sur latte. Het is een eerlijk droge cava met een feestelijke rosé-kleur.
Het rijpe fruitaroma van kersen en bessen zorgt voor extra karakter. Een echte aanrader.

Als u ons graag wil steunen, aarzel dan niet om uw bestelling door te geven aan één van onze
leerlingen of collega’s, die allemaal verkoopboekjes hebben.
U kan ook bestellen mij mevr. Van de Weerd (secretariaatsmedewerker onthaal), die de verkoop
coördineert. Dat kan tot 2 december via het nummer van de school of via mail op info@sjiborsbeek.be.
Elke bestelling is pas definitief na betaling. U kan storten op rekeningnummer BE18 4035 0010
2165 met vermelding ‘Cavaverkoop’ en uw naam.
De bestelde cava kan u afhalen tijdens het oudercontact op 22 december of na afspraak.
Alvast bedankt voor uw steun!
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Bibliotheeknieuws
Praktische info
De bibliotheek is open:
elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.05 u. en 12.50 u.
In de bibliotheek / het OLC kan je:

individueel opzoekwerk verrichten op het internet of in de
bibliotheek (gratis),

de databank ‘krantenarchief online’ raadplegen,

kopiëren (met een kopieerkaart – te koop in de bib),

printen (tegen betaling – 5 eurocent/print),

boeken en/of tijdschriften ontlenen (gratis – te laat = boete betalen:
10 eurocent/boek/dag te laat),

je persoonlijke boekentips doorgeven.

In de bibliotheek vind je:

een groot aanbod aan jeugd- en volwassenenliteratuur (heel vaak nieuwe
aanwinsten),

een groot aanbod aan Engelse, Franse en Duitse literatuur (regelmatig nieuwe
aanwinsten),

info over taalstages, hogescholen en universiteiten,

heel wat recente tijdschriften (wekelijks of maandelijks nieuw):

Knack (actualiteit)

NewScientist (wetenschappen)

National Geographic (aardrijkskunde)

Delicious (voeding)

Eos (wetenschappen)

Enkele nieuwe aanwinsten
Het eerste boek van een reeks van John Flanagan, de auteur van de
razendpopulaire reeks ‘De grijze jager’: Broederband – De outsiders.
Jaarlijks worden er twee teams samengesteld
van jongens die dat jaar 15 worden. Die teams
moeten ook met elkaar de strijd aangaan en
worden daarbij flink op de proef gesteld.
Slechts een van de teams kan winnen…

Een heleboel boeken van de succesauteur Helen Vreeswijk, zoals Chatroom.

In Chatroom schuimen twee vriendinnen
verscholen achter hun anonimiteit het internet af
op zoek naar leuke jongens. Op een profielsite
presenteren ze zich zo aantrekkelijk mogelijk,
ze veranderen hun naam en passen hun uiterlijk
aan. Helaas zijn zij niet de enigen die de
werkelijkheid wat verfraaien.

Heel wat romans voor adolescenten en volwassenen, onder andere De eerste dag
van David Nicholls.

Ik kan wel bedenken hoe jij bent op je veertigste,’ zei ze, met een vleugje venijn. ‘Ik heb er
nu al een beeld van.’ Hij glimlachte zonder zijn
ogen te openen. ‘Kom maar op.’15 juli 1988:
Emma en Dexter ontmoeten elkaar voor het
eerst op de avond van hun afstuderen. Morgen
scheiden hun wegen zich weer. Waar zullen
ze zijn op deze ene dag volgend jaar? En het
jaar daarna? En elk jaar dat daarop volgt?
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Familienieuws
Overlijdens
10/10/2016

De heer Aslan Aslani (geboren 11/01/1943),
groot vader van Shqipdon Aslani - leerling van
5MT-WET

12/10/2016

Mevrouw Lea “Lydie” Vanhorebeek (geboren
11/01/1943), grootmoeder van Chelsey Van Eynde leerling van 4VVA

17/10/2016

Mevrouw Lisette Peeters (geboren 21/11/1937)
overgrootmoeder van Eline Immens - leerling van 2H

20/10/2016

De heer Abdeslam Mohamed Diouani, grootvader
van Sara Rahmouni - leerling van 1D-P
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Fietsplaatjes
Wat een enthousiaste fiets!
De andere fietsen genieten duidelijk van het gezelschap van deze
enthousiasteling, die niet alleen graag naar het SJI fietst, maar ook
van de partij wilde zijn op de “Dag van de jeugdbeweging”!
Mevrouw Blommaerts heeft een attentie voor de trotse eigenaar van
deze fiets. Ga zeker even langs haar bureau!
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De fortloop was weer het sportieve hoogtepunt van het schooljaar!
In een volgende FlaSJI meer nieuws hierover ...
Terug naar inhoudstafel

6GWW in actie tijdens de Vlaamse wetenschapsweek

Klaswensen aan de wensboom
Deze maand werd slechts één klaswens vervuld, met dank aan de meisjes van 4VVA! We hebben de komende maanden dus nog heel wat wensen te gaan. Komaan SJI’ers!

4VVA

Van 14 tot 16 september trokken de leerlingen van 4VVA op meerdaagse naar de Ardennen om
elkaar nog beter te leren kennen en een hechte klasgroep te worden. Daar hadden zij het
prachtige idee om als klaswens de wereld een beetje mooier te maken door al het vuil dat ze
zagen tijdens hun wandeling in de Ardennen op te ruimen. Zo konden de mensen die na hen
kwamen, wandelen in een proper bos.
Met dank aan 4VVA!

3 wensen vervuld,
nog 41 te gaan…
Wordt vervolgd…
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Blij weerzien tijdens de oud-leerlingenavond ...

Griffelrock in het Sportpaleis!
Duizenden senioren en andersvaliden
genoten er opnieuw van een swingende
namiddag vol Nederlandstalige muziek.
En onze leerlingen van 5 Verzorging
stonden paraat om hen bij te staan!

5VZ op verkenning naar de stageplaatsen
De leerlingen van 5 Verzorging
hebben intussen hun eerste
stage achter de rug.
Ze werden goed voorbereid en
gingen vooraf ook op verkenning
naar hun de stageplaatsen.
We kijken uit naar hun boeiende
verhalen!
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