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Sander Vandekerckhove bezat een enorm talent voor het hypnotiseren van schapen.
Zo, luitjes, jullie boekje is begonnen. Wij zijn blij dat wij alweer die verlossende eerste zin
hebben mogen leveren, want geloof ons, die eerste zin maakt het verschil. De lezer zet zich
stevig in het zadel en vraagt zich af, geprikkeld als hij is, welke gratis inzichten ook dit
Fraaltje alweer zal bieden. Welaan dus, een verdere lezing dringt zich op!
Sander keek zo’n schaap dan recht in de ogen en wiebelde met een radijs of een stomp
maïs voor zijn neus, liet zijn stem zakken en bromde:
‘Je wordt loom, en lomer en daarna überloom, en dan stop ik met wiebelen met de radijs en
dan ben ik je baas.’
Het is waar, dat zo’n schaap na een tijdje begon te chillen en op de duur geen ene moer
meer gaf of Sander nu met groente zat te slingeren of met het horloge van de farao.
Eigenlijk wilde het dier gewoon slapen, wij denken uit verveling. Maar dan zei Sander:
‘Zo. Nu ben ik je baas, schaap. Ondertussen ben ik de Meester van het Schapenrijk, dat nu
driehonderd zeventig leden telt, mede dank zij jouw komst.’
Het schaap knikte dan gemoedelijk, alsof het zeggen wilde: ‘Het leven is inderdaad een
flitsend avontuur, beste Sander, als je er zelf maar zin in hebt.’
En in zekere zin, luitjes - maar wij weten dat wij hier het pad van de filosofie met zwaar
schoeisel betreden - , was zo’n schaap op dat moment wel de echte baas, want nu was het
steevast Sander die een vredige gloed op zijn snuit kreeg en kalm glimlachte.
Vergeet jullie blauwe sjaal niet om te doen als jullie de geurende herfst binnenstappen.
Genieten maar!

4VV in de Ardennen

Directeur aan het woord
Het schooljaar is intussen weeral volop aan de gang. Hopelijk voelen alle nieuwkomers zich al
wat thuis op onze school?
Intussen lopen er nog altijd werkmannen rond op school, maar toch begint het aantal werkpunten
op de lijst nu gelukkig echt wel te verminderen. Gelukkig, want zaterdag presenteren we onze
nieuwe school aan het grote publiek. In de voormiddag vindt de officiële opening plaats voor
genodigden en in de namiddag tussen 14 en 16 u. is iedereen welkom. Kom dus een gerust een
kijkje nemen! Meer info vind je op de volgende pagina.
Intussen hopen we dat we deze week ook onze nieuwe speelplaats in gebruik kunnen nemen!


De mooie luifel staat al eventjes te pronken en heeft intussen ook verlichting gekregen.





De laatste klinkers zijn vrijdag gelegd.
Het fietspad in dolomiet ligt klaar.
Tijdens het voorbije weekend is men gestart met het plaatsen van gloednieuwe fietsenrekken. Er zullen er ruim genoeg zijn voor iedereen!
Vrijdag zijn de mooie, nieuwe zitbanken op hun plaats gezet en zijn er zo heel wat gezellige
zithoekjes gecreëerd.
Het sportveld wacht op sportievelingen. Er zijn voetballijnen en basketballijnen getekend en
er staan ook stevige doelen klaar.
De volleyballijnen was men even vergeten, maar die komen nog!
De groenaanleg volgt in november omdat dat een geschikter moment is om bomen en
hagen aan te planten. Er komen wintereiken en lindes op de speelplaats, haagbeuk rond de
school, ilex aan de scheiding met de basisschool, er wordt nog gras gezaaid, enz.






We kijken er dus naar uit en hopen dat deze grote buitenruimte voor onze leerlingen een toffe
ontmoetingsplaats kan worden!
Lieve Blommaerts
Directeur
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Kalender oktober 2017
Stage 6GWW - Stage 6VZ -Orde 3VVA
ma 2. okt
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
di 3. okt
08:30 – 11:30
11:30 – 17:30
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
19:30
wo 4. okt
do 5. okt
vr 6. okt
za 7. okt

08:20 – 12:00
09:10 – 12:00
08:30 – 12:00
14:00 - 16:00

ma 9. okt
di 10. okt
17:00 – 19:00
vr 13. okt
zo 15. okt
ma 16. okt
wo 18. okt
do 19. okt

20:00
09:00 – 11:00

vr 20. okt

12:00 – 12:50
ma 23. okt
di 24. okt

09:15 – 12:00
13:00 – 16:00

do 26. okt
vr 27. okt
za 28. okt
zo 29. okt
ma 30. okt
di 31. okt

17:00 – 20:00
12:00 – 12:50

Medisch schooltoezicht 1G
ROS Groep 4
ROS groep 3
Medisch onderzoek 5VZ en 5GWW
Observatieopdracht specifieke doelgroepen voor 7KZ
Griffelrock in het Sportpaleis voor 5VZ
ROS Groep 3
ROS Groep 2
Infoavond "Leren op school en thuis" voor ouders van 1ste graad + 3de
jaren
5aso en tso bezoeken Volkssterrenwacht Urania
Bedden dekken voor 5VZ
Toneel: de stelling van A voor alle eerstejaars
Medisch onderzoek 5VZ en 5GWW
Opening nieuwbouw: iedereen welkom!
Stage 6GWW - Stage 5VZ - orde 3STWC
Facultatieve vrije dag
Sportdag voor de vierde jaren
ROS Groep 2
Medisch schooltoezicht 1J
Stage 5GWW - Stage 5VZ - orde 3STWB
Stagerapport 6.1
Vergadering oudercomité
YOUCA-dag voor het 4de jaar
Toneelvoorstelling "Wanikan" van 4Hoog voor 7KZ
Rapport 1 voor de tweede en derde graad aso en tso
Rapport 1 voor de eerste graad
Rapport 1 voor de tweede graad VV en het vijfde jaar VZ
Rapport 1 voor 7 KZ en TBZ/Z
Schrijf-ze-vrijdag
Stage 5GWW - Stage 5VZ - orde 3STWA
Medisch schooltoezicht 1H
Vluchtelingen in Europa voor 6VZ
Vluchtelingen in Europa voor 7de jaren
Rapport 1 voor 6VZ
Oudercontact voor alle leerlingen
Dodenherdenking
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

De meest recente versie van de kalender vind je op de site.
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Gezondheidstweedaagse 5de jaren aso-tso
Het was nog maar de vierde schooldag toen ze vertrokken. Onze leerlingen stapten op de bus
naar Cadzand voor een gevuld programma.
Fietsen in de polders, eens stilstaan bij een gezonde levensstijl, proeven van mindfulness,
trainen in positief denken, de conditie verbeteren, wandelen bij schemer, zingen aan het kampvuur, meedenken bij een klimaatworkshop, wat opsteken van ergonomie, gezonde hapjes
bereiden en opeten, en verder:

oefenen in lenigheid voor
gevorderden:
Yo – yo – yoga!

toeren met de go-cart:
met gevaar voor eigen leven…

en strijden tegen de andere klassen.
Met de klassencompetitie waren
onze vijfdejaars zo vriendelijk om de
B-ploeg te laten winnen.
Aanschouw de grote winnaars:
5STWB, samen op het strand
van Cadzand in Nederland!
(Dat schept een band en is plezant…)
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Familienieuws
Geboortes
05/09/2017

Ernst Joseph, zoontje van mevrouw De Meirel, collega

Overlijdens
07/09/2017
25/09/2017

De heer Jos Van Looy (geboren 13/10/1931), grootvader van
Simon Garroy, 6VZA
De heer Leon Gordijn (geboren 26/02/1927 ), vader van
mevrouw Gordijn, collega

Fietsplaatjes
Een kleine fiets met een grootse boodschap: ‘ik fiets graag naar
het SJI’.
Mevrouw Blommaerts heeft nog een extra straaltje zon voor de
eigenaar van deze tweewieler.
Er ligt een mooie attentie klaar op haar bureau!

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.

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Je zoekt graag je eigen weg
Toch kan je af en toe wel wat hulp gebruiken. Vaak kan je hiervoor terecht bij je ouders, een
vriend, een leerkracht, een leerlingenbegeleider of je huisarts. Soms zoek je het liever ergens
anders.
Het CLB helpt als je dat wil
We luisteren naar jouw vragen en problemen. Samen zoeken we naar een antwoord. Of het nu
gaat over moeilijkheden thuis of op school, een slimme studiekeuze of jouw gezondheid…
Je bent welkom:
St. Benedictusstraat 14b
2640 Mortsel
03 443 90 20
Mortsel@clb-ami2.be
Dit is het CLB-team van jouw school!

1ste en 2de graad
Marjan Selleslags

Ann Decorte

Kaatje Keersmaekers

Maatschappelijk werker

Arts

Verpleegkundige

Marjan.selleslags@clb-ami2.be

Ann.decorte@clb-ami2.be

Kaatje.keersmaekers@clb-ami2.be

1ste graad

3de graad

2de en 3de graad

Sonja Van Deuren

Heidi Adriaensen

Liene Schallenbergh

Psycholoog

Maatschappelijk werker

Psycholoog

Sonja.vandeuren@clb-ami2.be

Heidi.adriaensen@clb-ami2.be

Liene.schallenbergh@clb-ami2.be
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De Ears
De Ears zijn de vertrouwensleerlingen van onze school, ze zijn het luisterend OOR. Ze zijn er
voor iedereen die een probleem heeft of nood heeft aan een goed gesprek.
Ze zijn per twee of drie meter of peter van een klas eerstejaars. In de tabel zie je van welk klasje
ze meter of peter zijn. Met hun klasje doen ze heel wat activiteiten. Op de leefdagen hebben ze
hun klasje bezocht en op 22-24 september zijn ze op weekend geweest om hun werkjaar voor te
bereiden.
Je kan de Ears altijd aanspreken op de speelplaats of in de gangen. Het is helemaal niet
moeilijk om hen te herkennen. In de zomer dragen ze een T-shirt met het logo van de Ears. In
de winter dragen ze een rode sjaal, die valt in de
donkere dagen zeer goed op.
Er zijn elke middag twee Ears aanwezig in het
Earslokaal, lokaal 009, tussen 12 u. en 13 u. Je
mag altijd langskomen als je wil.
Vijf leerkrachten begeleiden hen: Eveline Smets, Liesje van de Wiele, Lindsay Peers, Gert
Vervaet en Paul Mennen
Naam

Eigen
klas

Meter / peter van

Naam

Eigen klas

Meter / peter
van

Nadja Abspoel

4 STWA

1C

Imani Van Doren

5 STWB

1J

Marie Monden

4 STWA

1L

Elien Daems

5 STWB

1C

Sarah de Ceuster

4 STWA

1E

Eloïse Vandecasteele

5 VZB

1H

Simen Verstraeten

4 STWA

1G

Zoë Dillen

5 VZB

1C

Michiel Slootmans

4 STWA

1I

Mackenzie Beeckmans

5 WET

1E

Matijs van de Velde

4 STWA

1J

Britt Verelst

6 GWW

1G

Ellen Van Assche

4 STWB

1D

Britt Thys

6 STWA

1D

Wesley Assuncao Clabost

4 STWB

1F

Lissah Christaens

6 STWA

1F

Saskia Mentens

4 VVA

1D

Steffi Van Dyck

6 STWA

1K

Femke Verberckt

4 VVB

1K

Phoebe Gené

6 STWB

1H

Jana Martens

5 GWW

1L

Yentl Clarijs

6 HW

1I

De gesprekken die je
met de Ears voert,
zijn vertrouwelijk.
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Rolstoelrijden met 5VZ
Op 28 september zijn wij, de leerlingen van 5VZA, met de
rolstoel gaan rondrijden in Borsbeek om zelf te ondervinden welk gevoel het geeft om rolstoel-gebruiker te zijn. En
we konden ook ervaren wat het betekent om met een rondstoel te rijden.
We hebben in het park gereden op de moeilijke weg. Daar
poseerden we ook voor de foto.

Iedereen vond dit een leuke ervaring, want er werd veel gelachen.
Maar we stelden op het einde wel vast dat het
moeilijk is om een rolstoelgebruiker te zijn!

Eerste schooldag: starten in het 2de jaar
4 september, de eerste dag van een nieuw schooljaar: een nieuw begin, nieuwe klasgenoten,
nieuwe leerkrachten, nieuwe klassenleraren en nog veel meer. Iedereen kon niet meer wachten
om elkaar weer terug te zien!
Om elkaar beter te leren kennen hadden de leerkrachten een leuke activiteit georganiseerd. Die
activiteit vond plaats aan het fort van Borsbeek. Ze was bedoeld om elkaar beter te leren kennen.
We moesten bijvoorbeeld allerlei vragen proberen te beantwoorden: wat is de lievelingskleur van
jouw nieuwe klassenleraar of wat zijn de lievelingsprogramma's van je nieuwe klasgenoten? Er
waren 10 leuke opdrachten die je samen met je nieuwe klas kon spelen. Met 6 daarvan kon je
ook punten verdienen.
Elke klas heeft een discipline gewonnen. .2H was bijvoorbeeld het beste in het oplossen van
droedels. Maar de algemene winnaar van de dag was de klas 2E. Zij wonnen de meeste opdrachten. Ieder van hen kreeg een kleine prijs: een mini-krijtbordje om hun agenda of boek vast
te pinnen. De andere klassen kregen een diploma.
We hebben ons goed geamuseerd! Iedereen had zoveel plezier dat je de blijdschap van onze
gezichten kon aflezen. Ten slotte werden we allemaal verrast met een ijsje. 4 september kon niet
meer stuk!
Geschreven door Naomi Izabela 2C

Terug naar inhoudstafel

Talig en wetenschappelijk onderzoek 3 en 4 aso

Op 28 september bezochten de leerlingen van 3 en 4 ASO het Atomium te Brussel.
Ze werkten er in drie groepen: ze deden wetenschappelijke metingen aan de voet van het
Atomium, ze bezochten het Atomium en namen in het Frans interviews af.
Het onderwerp van de interviews was het belang van talen. Zo ontdekten de leerlingen dat de
meeste mensen het heel belangrijk vinden om een andere taal te kunnen spreken. Niet alleen
voor hun beroep, maar ook voor reizen of voor contacten met mensen uit andere landen en culturen.
Enkele sfeerbeelden:
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