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Er waren eens twee schattige oude vrouwtjes en die zaten op een bank in het park. Ze
waren zo oetchiekoetchie knoddig dat iedereen die voorbijkwam even stilstond om hen
vertederd aan te kijken. En we bedoelen heus niet alleen oude mannetjes met blinkende
oogjes! Nee nee: vrouwen, ambtenaren, kinderen: you name it. Ze waren allemaal positief
onder de indruk van die twee ultra-knuffelbare tantes. Onder al die rimpels, dat zag iedereen
met een hart in zijn lijf, zat een stel guitige meisjes die nooit oud waren geworden.
Het stukje hierboven is de inleiding. Nu komt de kern.
Zegt dat ene mensje tegen het andere:
‘Ik wou dat ik een ezel had. Ik zou er elke dag mee op stap gaan door bos en hei, en als ik
moe werd zou ik op zijn rug gaan zitten, en we zouden reuze kameraden zijn.’
Waarop dat andere besje mijmerde:
‘Had ik maar een bootje om mee te gaan varen. Ik zou al mijn vrienden uitnodigen om
rondjes te maken op de oceaan. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar in shiften. We zouden
broodjes zalm eten en over het zilte water turen.’
Wat op de één of andere manier die eerste deed zuchten:
‘Mijn kleindochter gaat naar het Sint-Jozefsinstituut in Bokrijk…’
‘Borsbeek’, zei de tweede.
‘Pardon?’
‘Borsbeek. Je zei Bokrijk.’
‘Zei ik Bokrijk? Kan best zijn. Maar je moet me niet onderbreken. Ik zou willen dat ik jong
genoeg was om daar een jaartje of zes naartoe te gaan, zoals mijn kleindochter.’
Het slot komt eraan, luitjes. Het slot bevindt zich achteraan het Fraaltje.
Zegt dat tweede besje:
‘Dat zit er niet meer in, Francine. Maar ik wed om een bak trappist dat we in dat krantje van
november geraken.’
‘Deal’, zei de eerste. En ze knipoogden allebei naar elkaar en naar het leven.

Sfeerbeelden opendeurdag 8 oktober

Directeur aan het woord
Het eerste stukje schooljaar is alweer achter de rug. En wat ging dat weer snel! En wat viel er
veel te beleven die eerste 2 maanden!
Een hoogtepunt was uiteraard de plechtige opening van onze nieuwe school op 7 oktober. We
vierden die dag heel bewust samen met de hele school: basisschool én secundair. Midden in
Borsbeek bouwen wij immers samen aan onze school, letterlijk én figuurlijk. En we vonden het
fijn dat zovelen die dag met ons mee kwamen feesten.
Om 10 u. ging de officiële opening van start in de nieuwe turnzaal van onze basisschool met zo’n
300 genodigden. We vierden het prachtige schoolgebouw waar we nu elke dag van genieten:
het resultaat van heel veel jaren plannen maken, plannen weer opbergen, dromen koesteren,
dromen moeten laten varen, sparen, opnieuw plannen maken, enz. Ik overdrijf niet als ik spreek
van een proces van tientallen jaren. We wilden dan ook graag expliciet de vorige directies van
onze school bedanken, die jarenlang met hart en ziel aan het hoofd van onze scholen stonden en
mee de basis legden van de bouwplannen. Zij kregen op 7 oktober zeer verdiend de titel van
‘eredirecteur’

We blikten dankbaar terug op de samenwerking met zovele mensen die ons project mee
realiseerden. We deelden met heel veel plezier talrijke complimenten en boeketten uit!

En terwijl de speeches elkaar opvolgden, zorgden onze leerlingen en collega’s voor mooie
muzikale intermezzo’s.
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Enkele collega’s zorgden voor een vrolijke noot. En wie kan je
beter in het ootje nemen dan burgemeester én oud-directeur
van de school, Dis Van Berckelaer?

Ex-collega Guy Mennen zegende onze nieuwe school.

En toen op het einde van de plechtigheid het lint was doorgeknipt (met een schaar die eerst
niet bleek te knippen), was het tijd voor een feestelijk glas en een rondgang door de nieuwbouw.
En voor babbeltjes met alle oude bekenden, zoals deze ex-collega’s.

In de namiddag hebben we onze deuren wijd opengezet voor iedereen die eens een kijkje
wilde komen nemen. We hadden nooit gedacht dat dat zo’n succes zou zijn. We
verwelkomden zeker 1000 bezoekers. Jong én oud kwamen onze school verkennen.

’s Avonds vonden we dat onze collega’s hard genoeg gewerkt hadden. We trakteerden hen op
een personeelsfeest, dat duurde tot in de vroeger uurtjes …
Het was een dag om nog lang met veel plezier aan terug te denken !
Lieve Blommaerts
directeur
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wo 1. nov

Herfstvakantie

do 2. nov
vr 3. nov

Herfstvakantie
Herfstvakantie

za 4. nov
zo 5. nov

Herfstvakantie
Herfstvakantie
Orde 4 ECO, HW en WET - Stage 7
Project DOODgewoon voor 6VZ

ma 6. nov

Medisch schooltoezicht 1K

di 7. nov
wo 8. nov
do 9. nov
vr 10. nov

HPV-vaccinatie voor eerste jaren
Medisch schooltoezicht 1L
Medisch schooltoezicht rest 1G en 1H
Orde 4STWA - Stage 7

ma 13. nov

Stagerapport 5.1

di 14. nov

12:00 – 13:00
13:00 – 15:30
08:30 – 16:00

Lunch met de directeur voor leerlingen van de 3de graad
Huishoudcarrousel - huishouden op verplaatsing voor 6VZA
Rechtvaardig Antwerpen voor 6VZ

wo 15. nov

09:30 – 15:00
20:00

2C en D bezoeken de VRT
Vergadering schoolraad

do 16. nov

09:30 – 12:00
20:00

Uitstap naar vzw De Wingerdbloei met 6GWW
Toneel voor 5aso: Superleuk maar voortaan zonder mij - Wunderbaum

vr 17. nov

08:30 – 10:00
16:00 – 20:00

Prison Talk voor 6VZ
Verhalentocht Wilgenduin in Kalmthout voor 7KZ

za 18. nov

15:30 – 22:00
20:00

Oud-leerlingendag
Toneel voor 6aso: Victor of de kinderen aan de macht - Dood Paard
Orde 4STWB - Stage 7

ma 20. nov
di 21. nov

Medisch schooltoezicht 1K
08:00 – 16:30
9:15 – 12:00

Uitstap Technopolis en suikerfabriek Tienen voor 3STW
6aso leg Columbustesten af

12:00 – 13:00

Lunch met de directeur voor leerlingen van de 2de jaren
Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ

12:30 – 15:00

Strafstudie
Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ
Infoavond: examentips voor ouders van 1ste jaren A-stroom

wo 22. nov
do 23. nov
19:30
20:00

Toneelstuk "King Lear" in Het Paleis voor 6STW en 6GWW
Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ

20:00

SJI-QUIZ
Uitwisseling Don Bosco - SJI voor 4aso en 4STW

08:00 – 12:00

Uitstap naar de suikerfabriek van Tienen voor 3aso

vr 24. nov

Orde 4STWC - Stage 7
ma 27. nov
di 28. nov

Medisch schooltoezicht 1C
Start sperperiode voor derde graad aso en tso

wo 29. nov
do 30. nov

Rapport 2 voor derde graad aso en tso
10:20 – 12:00

Start sperperiode voor tweede graad aso en tso
6aso verkent het Hoger onderwijs

De meest recente versie van de kalender vind je op de site.
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Biotoopstudie 4aso

4 aso maakte er een leerrijke dag van op de Kalmthoutse Heide. Ze deden biologisch onderzoek
en bedachten zelf proeven om wetenschappelijke stellingen aan te tonen. In de namiddag was
het al microscopie wat de klok sloeg: op zoek naar ongewervelde diertjes en mosplantjes.
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Familienieuws
Overlijdens
28/09/2017
02/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
08/10/2017
21/10/2017

Mevrouw Yvette Bouckaert (geb. 10/08/1947), grootmoeder
van Yoni Van den Wyngaert, 3VVA en
Yana Van den Wyngaert 3VVB
De heer Jean “Jonneke” Dauwe (geboren 9/02/1935), grootvader van Yoni Knaepkens 4VVB
De heer Joske Demesmaeker (geboren 1/12/1924), overgrootvader van Yentl Clarijs 6HW
Mevrouw Martha De Belder (geboren 27/03/1920), tante van
Chloë De Belder 7KZ
Mevrouw AnnaT’Seyen (geb. 30/04/1934), grootmoeder van
mevrouw Liesbet Moons, collega
De heer Rik Rietjens (geb. 26/12/1924), overgrootvader van
Moreno Rietjens, 2G
De heer John Stroobant (geb. 15/04/1944), grootvader van
Mathias Aerts, 3STWB

Fietsplaatjes
Wat een sportieve fiets met net dat beetje nonchalance
hebben we nu in onze fietsenstalling gevonden!
De eigenaar van deze tweewieler mag zich aanmelden op
het kantoor van mevrouw Blommaerts, er ligt een mooie
attentie klaar.

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.

Nieuwe examenregeling 1ste graad
Op dagen dat leerlingen van de 1ste graad slechts één examendeel hebben, komen ze pas tegen 10.05 u. naar school. Indien er een tweede deel is, komen ze tegen 8.20 u.
In hun digitale agenda op Schoolonline, staan alle examens standaard tot 12 u. ingevuld. De
leerlingen mogen vanaf 11.30 u. naar huis, maar ze mogen ook langer blijven werken tot max.
12 u.
Het volledige examenreglement vind je op pagina op p. 17 van ons schoolreglement (zie
website).

Een Pippo van 4 hoog met 7KZ
Op een donderdagochtend zijn wij, de leerlingen van 7KZ, samen met een 30-tal lagere schoolkinderen naar de Theatergarage in Borgerhout geweest. We laten jullie dit even mee beleven …
Op het podium ligt een witte cirkel. Er staat
een tafeltje met een spiegel en schmink,
een krukje met een rode neus en een muziekinstallatie.
De acteur zit met zijn rug naar ons toe op
het podium. De kinderen nemen plaats op
de krukjes, er wordt wat geschuifeld, gedraaid en nog eens recht gestaan.

Als het rustig is, draait de acteur zich om.
We kijken naar een gezicht dat helemaal
wit is geschilderd. Het is een clown! De
clown, Pippo, is er één waar je helemaal
niet bang voor hoeft te zijn. Pippo vertelt vol
enthousiasme over zijn voorstellingen met
kleine Pippo. Met de grappige inleiding
brengt hij het publiek aan het lachen.
Als Pippo het toneel verlicht met kleine lichtjes van de discobal keert de rust weer en
luisteren de kinderen bewonderend naar hem.
De voorstelling doet heel veel beroep op de verbeelding van de toeschouwer. Kleine Pippo krijgen we niet te zien. De kunstjes legt grote
Pippo heel goed uit. Hij heeft geen materiaal bij zich, je moet alles zelf verbeelden. Kleine Pippo
is namelijk de lucht in gegaan met een groot aantal ballonnen. Hij was boos omdat de mensen
niet meer konden lachen met de ‘Pippo-grapjes’.
Gelukkig hebben de kinderen wel gelachen met de grapjes en kunstjes van grote Pippo.
De kinderen vonden het een leuke voorstelling. Wiebelend op hun stoeltjes hebben ze de
voorstelling heel geïnteresseerd gevolgd. En wij ook! :-)

Veilig naar school!?
We kunnen alleen maar toejuichen dat heel veel van onze leerlingen met de fiets naar school komen. Maar zorg ervoor dat je zichtbaar bent!
We stellen vast dat heel wat leerlingen niet alleen
geen fluovestje dragen, maar zelfs zonder fietslicht
rondrijden.
Dat is echt heel gevaarlijk. Mogen we ook aan de
ouders van onze leerlingen vragen om er mee op
toe te zien dat de fietsen goed voorzien zijn van
lichten (die werken!) en reflectoren?
Daarbij komt dat de politie regelmatig controles uitoefent en indien nodig boetes uitschrijft. Dat zijn
boetes die aardig kunnen oplopen.
Check dus tijdens de herfstvakantie je fiets nog
eens grondig en haal je fluovestje uit de kast. Denk aan je veiligheid en die van de anderen!

Griffelrock met 5VZ
Het was weer een geslaagde griffelrock dankzij onze vijfdejaars Verzorging
die de mensen op een veilige manier hebben kunnen laten genieten van het
concert.
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Opnieuw verse soep tijdens de middagpauze!
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie zal er terug verse, warme soep te krijgen zijn in de refter.
Je kan soep nemen in plaats van je drankje, of je neemt de soep
samen met je drankje en betaalt er € 0,5 voor.
Hieronder vinden jullie het soepmenu voor de maand november

Ma 6/11 Groentesoep

Ma 20/11 Spinaziesoep

Di 7/11 Kervelsoep met balletjes

Di 21/11 Julienneroomsoep

Do 9/11 Tomatensoep

Do 23/11 Curryspinaziesoep

Vr 10/11 Kippenroom

Vr 24/11 Tomatenroom

Ma 13/11 Tomatenbouillon

Ma 27/11 Groene tuinkruidensoep

Di 14/11 Seldersoep met balletjes

Di 28/11 Tomatensoep met balletjes

Do 16/11 Preisoep

Do 30/11 Kervelroom

Vr 17/11 Pompoensoep

Biotoopstudie 1ste jaren
Het eerste lesuur hebben we uitleg gekregen over het fort, de dieren, het bos en over de beek in
de buurt van de school.
Na het eerst lesuur theorie zijn we samen met mevr. Smets de kaart gaan lezen rondom de
school.
Het derde lesuur zijn we met dhr. Van Hees, dhr. Vermeulen en dhr. Veeckmans het bos gaan
verkennen en we hebben ook proeven gedaan. Het was heel leuk om te doen.
Khattab, Alexina en Kristel 1I
Op maandag 24 oktober 2017 wat het de eerste keer dat we biotoopstudie deden. We onderzochten de omgeving van de school.
We kregen opdrachten om de windkracht te meten. Dat hebben we gedaan met een speciale
machine. We hebben ook gemeten hoeveel vocht er in de grond zit en tekenden de 4
verschillende lagen van het bos.
Dhr. Van Noten heeft veel uitleg gegeven over de dieren en de planten. We hebben het skelet
van een uil bekeken en we werkten met de determineertabel om de juiste plant te vinden.
Bij mevr. Smets moesten we bepaalde plaatsen aanduiden op de kaart en maakten we een
wandeling door Borsbeek.
Chanel, Hind en Mohammed 1J
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Het SJI verkoopt cava en koekjes!
Zoals jullie weten, kan een school altijd wel een extra centje gebruiken om zowel haar
accommodatie als haar pedagogisch project volledig uit te bouwen.
Daarom verkopen we met het oog op de volgende feestdagen opnieuw lekkere cava. We kozen
voor de Cava Trankilo die al verschillende jaren goed in de smaak valt en voor een nieuwe rosé
Cava. We bieden deze cava’s aan voor € 8,5 per fles. En op vraag van heel wat leerlingen
verkopen we dit jaar niet alleen cava, maar ook lekkere koekenpakketten van Lotus.

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.

Calamino cava rosé brut
De Calamino Cava Rosé Brut is het resultaat van een zorgvuldige
selectie van de beste druiven. De strikte toepassing van de
traditionele methode van tweede gisting op de fles, het zonnige
klimaat, de bodem en lokale druifvariëteiten geven een onderscheidende volle en fruitige smaak aan deze sprankelende wijn. Deze cava is een verfrissende en
aangename rosé, een beetje minder droog dan de klassieke lichte types.

Pakket Lotuskoekjes
De Lotuskoekjes zijn van uitstekende kwaliteit, worden bereid met de
beste grondstoffen en zijn zorgvuldig individueel verpakt zoals je mag
verwachten van dit topproduct. Elk koekenpakket bevat
2 mini-frangipanes, 2 Madeleines, 2 Zebrakoeken, 2 X 2 krokante wafeltjes, 2 mini-Suzywafels, 2 Suzyvanillewafels, 2 porties speculoospasta
van 20 g en 1 pakje van 25 speculooskoffiekoekjes.
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 4 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 ‘Verkoopactie’ en uw naam.

De bestelde cava en koekjes kan u afhalen tijdens het oudercontact op 21 december of na afspraak.
Alvast bedankt voor uw steun!
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6VZ organiseert een Halloweenfeest voor kleuters
Griezelen, koken, knutselen, speuren, dansen en
schminken.
Ze hadden het allemaal voorzien, de leerlingen van 6VZ,
tijdens hun groot Halloweenfeest voor de kleuters van de
3de kleuterklas van basisschool Drakenhof in Deurne.

