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Fraaltje 

 

 

De Slechte Slaapster kreeg stilaan genoeg van de situatie. De wallen onder haar ogen  

logen er niet om. Pas op, een heel mooi meisje, maar wallen! ‘Soms slaap ik slecht’, vatte 

ze het probleem samen, ‘maar meestal slaap ik ultraslecht. En vaak heb ik het gevoel dat ik 

pas écht wakker word als ik in mijn bed kruip! Om iets van te krijgen!’ 

 

Van alles had de Slechte Slaapster geprobeerd om eens een keertje te kunnen  

indommelen. Haar oma zwoer bij thee van een heleboel gras en wier, maar zelf dacht ze dat 

het meer met bijgeloof te maken had. In ieder geval bleef ze er klaarwakker van. Ze  

probeerde warme en koude voetbaden, nam druppeltjes valeriaan, las de Flair helemaal 

uit… Het was simpelweg tijdverlies, en de slagen van de kerkklok elk halfuur klonken als 

hoongelach in haar oren.  

 

‘Waarzegster’, zei ze op een bewolkte woensdag. ‘Ik ben naar uw tent gekomen uit  

wanhoop. Ik geloof zelfs niet in waarzeggerij. Zo wanhopig ben ik tegenwoordig.’  

‘De meesten van mijn klanten geloven niet in waarzeggerij’, sprak de waarzegster, ‘maar u 

zou mijn bankrekening eens moeten zien. In ieder geval heb ik goed nieuws voor u. Als de 

maan in het derde kwartier staat en de uil heeft driemaal geroepen, zal uw grootste wens in 

vervulling gaan.’  

‘Zal ik dan in slaap vallen?’  

‘Als dat uw grootste wens is. Ik dacht zelf aan iets pittigers.’  

 

‘Oehoe’, zei de uil. De Slechte Slaapster keek gespannen in het duister. De maan gloeide in 

het derde kwartier.  

‘Oehoe’. 

‘Dat was de tweede keer dat hij Oehoe zei,’ dacht ze. ‘Nog één keer.’ 

‘Oehoe.’  

 

Als een blok viel het kind in slaap, geloof het of geloof het niet. Ze draaide zich op haar zij 

en sliep de slaap der rechtvaardigen. Een sluitende verklaring moet nog altijd gevonden 

worden. 

 

Kwam daar de Prins op het Witte Paard aan. Hij zag onze heldin daar liggen en wist met zijn 

blijdschap geen blijf.  

‘Kijk nu toch eens aan’, zei hij ontroerd. ‘Als dat de Schone Slaapster niet is waar ze het  

altijd over hebben. Die zal ik eens gauw wakker kussen. Ze zal blij zijn, de dekselse rakker!’ 
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Directeur aan het woord 

 

Wat valt er op school toch ongelooflijk veel te beleven! Je zou over elke maand een boek kunnen 

schrijven! Dat zou boeiende lectuur zijn voor de schoolbib!  

Onze bib is er deze maand trouwens weer op vooruitgegaan! Elke middag is het er een drukte 

van jewelste. Jammer genoeg maakten onze leerlingen er vaak wel een rommeltje van terwijl ze 

boeken aan het kiezen waren. Daar vonden onze leerlingen van 1B een oplossing voor! Ze 

maakten boekenplankjes die leerlingen tussen de boeken kunnen schuiven wanneer ze een boek 

wegnemen om het even te bekijken. Daarna komt het boek dan mooi terug op de plaats van het 

plankje. Goed idee! En de boekenplankjes zijn niet zomaar plankjes, het zijn stuk voor stuk 

kunstwerkjes geworden. Knap werk van 1B! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober staan we sowieso altijd even stil bij de 5de dag van de maand. Dan is het traditioneel 

“Dag van de leerkracht” en voor ons zijn er redenen genoeg om onze leerkrachten die dag eens 

te verwennen. Alle collega’s mochten op 5 oktober aanschuiven aan een feestelijk gedekte tafel. 

Het was lekker en gezellig! Fijn dat we op ons secretariaat enkele keukenpieten hebben die op 

zo’n dag met de glimlach heerlijke ovenschotels tevoorschijn toveren! 
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Op onze school koesteren ook graag het verleden. En daar maken we bijvoorbeeld tijd voor op 

de jaarlijkse oud-leerlingendag, waar we oud-leerlingen verwelkomen van àlle generaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken weeral uit naar de volgende maand! 

 

Lieve Blommaerts 
Directeur 

De kaastafel viel 
in de smaak! 

En onze oud-leerlingen  
poseerden met plezier nog 
eens voor een klasfoto  
achter de oude schoolbanken! 
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November 2018 

Orde 4STWA 

Stage 7KZ en TBZ/Z-1 

Ma 5    

Di 6 12.00 13.00 Lunch met de directeur voor leerlingen van de 1ste jaren 

Wo 7 20.00 22.00 Toneelstuk Heilig Hart voor 6GWW en 6STW 

Do 8   Rapport 1 voor 5 en 6VZ 

 9.50 12.10 Toneelvoorstelling voor 2E, F, G, H, I, J 

 17.00 21.20 Oudercontact voor 5 en 6VZ 

Vr 9    

Orde 4WET 
Stage 7KZ en TBZ/Z-1 

Ma 12 10.15 12.00 Uitstap vzw De Wingerdbloei voor 6GWW 

 12.00 13.00 Lunch met de directeur voor leerlingen van de 2de graad 

Di 13    

Wo 14 20.00  Schoolraad 

Do 15 19.30  Infoavond hoger onderwijs voor de 6de jaren aso-tso 

Vr 16 15.00 21.00 Herfstactiviteit: hoedjes van papier: "de gruffalo" voor 7KZ 

Za 17   SJI-pastafestijn ten voordele van de laatstejaarsreizen 

Orde 4ECO, HW 
Stage 7KZ en TBZ/Z-1 

Ma 19    

Di 20   Uitstap Technopolis + Tienen suikerfabriek voor 3STW 

Wo 21 12.30 15.00 Strafstudie 

Do 22   Leefsleuteltweedaagse 5VZ 

Vr 23   Leefsleuteltweedaagse 5VZ 

Orde 3ECO, HW en WET 
Stage 7KZ en TBZ/Z-1 

Ma 26    

Di 27    

Wo 28   Start sperperiode voor de derde graad GWW 

Do 29   Start sperperiode voor de derde graad aso en tso 

 8.30 14.00 Fotomuseum Antwerpen met 5STW 

Vr 30   Rapport 2 voor de tweede en de derde graad aso en tso 

   Start sperperiode voor de tweede graad aso en tso 

 15.00 21.00 Verhalentocht Wilgenduin voor 7KZ 
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 Klaar voor het betere werk? 
 
 
 

 Zet je schrap voor 
 
 
De ticketverkoop is nog niet gestart, maar de ervaring leert ons dat je er best op tijd bij bent. 
Noteer dus zaterdag 9 februari voor een artistieke belevenis van belang. Je maakt een  
wandeling door de school en ziet je kinderen, leerlingen of klasgenoten bezig tijdens een 
dansvoorstelling, toneel, concert, poëzievoordracht, zang, expositie, … Het geheel krijgt een 
gepaste afsluiting in de cafetaria, waar de publieksprijs wordt uitgereikt. 
 
Je krijgt tijdig meer info! 

 Overlijdens 

 
21/09/2018 Mevrouw Mariette Verhoeven (geboren 1/08/1957), 
   grootmoeder van Rani 3VVA en Naomi Van  
   Echelpoel 6VZB 
 
27/09/2018 De heer Pierre "Schaffy" Schaffrath (geboren  
   22/01/1945), oom van Kara Cossaer 1M 
 
23/10/2018 Mevrouw Carla Eppinga (geboren 10/12/1945),  
   grootmoeder van Selina Lens 1L1 
 
26/10/2018 Mevrouw Brigitte Vandecaveye (geboren   
   25/02/1945), moeder van mevrouw A. Rottiers,  
   collega 
 
 

 

Familienieuws 
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Save the SJAB-date! 
 
26-27-28 april 2019 
 
Ook dit schooljaar kan je mee op SJAB-weekend. We trekken naar Oostduinkerke, aan de 
Belgische kust. Dus heb je zin in zon, zee en plezier met een groep enthousiaste  
leerkrachten? Hou dan zeker 26, 27 en 28 april vrij! Inschrijven kan na de kerstvakantie.  
Hopelijk tot dan!  
 
 

Veel fijne mensen teruggezien op de 
oud-leerlingendag. 



 

 

 
Cedric, welke richting volgde je op het SJI? 
Ik startte in 1T en koos in mijn derde jaar voor Sociale en technische wetenschappen. In 
2008 behaalde ik mijn diploma. 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
Na lang twijfelen tussen eventmanagement en de lerarenopleiding besloot ik toch voor het 
onderwijs te gaan. In 2012 ben ik afgestudeerd als leraar LO & PAV aan de Karel de Grote 
Hogeschool in Antwerpen. Voor mijn lange stage mocht ik terugkeren naar het SJI waar ik 
les heb gegeven onder het goedkeurend oog van mevrouw Torreele en meneer Janssens. 
Een fijne ervaring! 
 
Heb je snel werk gevonden na je studies? 
Ik ben direct in september aan de slag kunnen gaan in het KTA Kapellen en in Stabroek. 
Het is op verschillende vlakken een hele andere school dan SJI, maar ik heb me er enorm 
geamuseerd als “meneer Dupon”. 
Na twee jaar in het onderwijs begon het echter te kriebelen om mijn eigen bedrijf op te  
richten, die ondernemersmicrobe zat altijd al in mijn lijf. Ondertussen is “Quinto” een feit: sa-
men met twee medewerkers voorzie ik wekelijks meerdere cateraars en evenementen-
bureaus van personeel. 
 
Heeft je opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven? 
Al tijdens mijn SJI-tijd organiseerde ik graag. Ik was twee jaar voorzitter van de leerlingen-
raad en bood graag een helpende hand bij allerlei initiatieven op school. Die drive had ik 
ook op de hogeschool en uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in mijn eigen bedrijf! 
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote  
misschien…? 
De inleefreis naar Ecuador was fantastisch. Hier heb ik toch veel leuke momenten beleefd. 
Verder vond ik ook de Chrysostemosdag die we met alle zesdejaars organiseerden de max. 
Ik ben er zeker van dat mevrouw Marchand zich het interview over haar favoriete ijssmaak 
nog herinnert en meneer Vervaet zijn bewerkte bosfoto nog boven zijn bed heeft hangen. 
 
 

 

Hoe zou het zijn met Cedric Dupon? 

 

Een oud-leerling aan het woord  

 
 
 
Tien jaar geleden trok Cedric Dupon de deuren van 
het SJI achter zich dicht. Hij stond bekend als een heel 
enthousiaste en betrokken leerling én als iemand van 
de eerste lichting leerlingen die ooit vanuit onze school 
naar Ecuador reisde om daar de sfeer op te snuiven 
van het project dat we al jarenlang steunen met onze 
vastenacties.   
 
 



 

 

 
 
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
Ik draag best veel SJI-leerkrachten een warm hart toe, al moet ik wel toegeven dat de  
gedrevenheid waarmee mevrouw Marchand lesgaf met een grote passie voor haar vak een 
mooi voorbeeld voor me was tijdens mijn eigen opleiding. Bestaat trouwens het “M-moment” 
nog? Verder heb ik nog een leuk contact met leerkrachten die mee naar Ecuador gingen. 
Ook met enkele leerkrachten die ondertussen lid zijn van onze tennisclub, kan ik enkele uren 
blijven plakken. 
 
Wat geef je graag nog mee? 
Ben je minstens 16 jaar en ben je op zoek naar een leuke afwisselende studentenjob? Kijk 
dan zeker eens op de website van Quinto. Met een eigentijdse app kan je kiezen waar en 
wanneer je wil werken —> www.quinto.be. 
 

Terug naar inhoudstafel 

Herfstzonnetje. 

http://www.quinto.be
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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. 
 

Fietsplaatjes 

 
 
Ken je de persoon die zich van de afgebeelde fiets 
bedient? Hij (of zij) rijdt graag naar het SJI, en laat 
ons dit met plezier weten. 
 
Aan ons om nu tegen de eigenaar te zeggen: wij 
geven jou graag een presentje!  
Mevrouw Blommaerts is op de hoogte. Spring maar 
eens binnen op haar bureau! 

Bibnieuws 
 
De boekenplankjes van  
de leerlingen van 1C en 
1D worden goed gebruikt! 
 
Een succes! 



 

 

Middagactiviteiten, inhaallessen, taalondersteuning 
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 Middagactiviteiten (12.25 tot 13.15 u.)  

  MAANDAG DINSDAG   DONDERDAG VRIJDAG 

007 Stiltelokaal Stiltelokaal   Stiltelokaal Stiltelokaal 

008 Schaken         

011 Computerklas Computerklas   Computerklas Computerklas 

012 Popgroep 2de-3de graad     Gitaar Popgroep 1ste graad 

014 Mindfulness         

015         Gezelschapsspelletjes 

016       Leerlingen-
participatie 

  

113       Liever creatief   

203   Musical       

Poly   Middagsport     Middagsport 

 Inhaallessen/taalondersteuning (12.25 tot 13.15 u.) 
 

  MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 
(12.00 u.) 

DONDERDAG VRIJDAG 

001 Frans 1-2-3 Taalondersteuning     Frans 1-2-3 

002 Taalondersteuning Frans 4-5-6   Frans 4-5-6 Taalondersteuning 

003 Wetensch.-wisk. 1-2-3 Taalondersteuning     Wetensch.-wisk. 1-2-3 

004 Wetensch.-wisk. 4-5-6 Wet-wis 4-5-6     Wetensch.-wisk. 4-5-6 

005   Nederlands 1-2-3       

006 Taalondersteuning Nederlands 4-5-6   Nederlands 4-5-6   

007     Taalondersteuning     

008     Taalondersteuning   Taalondersteuning 

Onze divisie rollend materieel. 



 

 

Onze leerlingen en leerkrachten  
Wat doen ze, wat drijft hen? 
 

Ze heeft een mama die zanglerares en dirigente is. Hannelore Buys heeft de zangmicrobe 
dus met de paplepel meegekregen. Ze volgt zangles en zingt in het vocaal ensemble  
Caloroso onder leiding van haar mama. Een nieuw muzikaal talent op het SJI dus.  
Hoog tijd voor een gesprekje! 
 
 

 

Naam: Hannelore BUYS 
Geboortedatum: 23 augustus 2006 
Klas: 1E 
Hobby’s: zingen, karate, scouts 
 
 
Muziek zit blijkbaar in jouw genen. Zing je al van kleins af 
aan? Ja, zeker! Toen ik 2,5 jaar oud was, zong ik al de liedjes 
van mijn mama haar vocaal ensemble mee. Vanaf de tweede 
kleuterklas ben ik dan ook al lid mogen worden van haar kin-
derkoor. 
 
Doe je dat nog steeds, in een koor zingen? Absoluut. Heel 
de lagere school ben ik in het kinderkoor van Caloroso blijven 
zingen. Sinds vorig jaar zing ik mee in het vocaal ensemble Caloroso, het jeugdkoor 
voor meisjes van 12 tot 25 jaar. 
 
Heb je al aan mooie projecten deelgenomen? We gaan in de zomervakantie  
sowieso op koorkamp of buitenlandse koorreis, wat altijd heel fijne belevenissen zijn, 
maar mijn persoonlijke hoogtepunt tot nu toe was de musical “Het meisje met de zwa-
velstokjes” in 2015, waarin ik de hoofdrol mocht vertolken. In 2017 volgde een tweede 
musical waarin ik ook meespeelde, “Pinokkio”. Toen vertolkte mijn zus de hoofdrol. 
 
Ben je ook buiten de koorwereld met muziek bezig? Ja, ik volg al jaren muziek-
school in Wijnegem, waar ik een tijdje cello heb gespeeld. Nu heb ik mijn cello ingeruild 
voor zangles, zodat ik mijn zangtechniek nog verder kan verfijnen. 
Via mijn mama, die zangles geeft in de muziekschool van Brasschaat, heb ik ook al als 
solist mogen optreden met een groot orkest.  
 
 
Hannelore, wij wensen je nog heel veel plezier met het zingen! 
 
          
Ben jij ook gebeten door de zangmicrobe? Check zeker eens de website van het 
vocaal ensemble Caloroso uit Wommelgem: www.caloroso.be 
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http://www.caloroso.be
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EVENEMENT VOOR 
JONGEREN TUSSEN 
12 EN 18 JAAR 

WORKSHOP 
Improvisatie 

zang en dans 

Kostuums 

Theater 

Schminken en spelmomenten 

TOONMOMENT 
Zaterdag 2 maart voor ouders en  

familie 

KOSTPRIJS 
Gratis cursus onder leiding van Linda 

Diels 

INSCHRIJVEN 
Bel 0496 98 72 96 

of mail naar lindadiels@hotmail.com 

  

meer info over TSJB 

op onze website 

http://tsjb.org 

 

 

TSJB Borsbeek 
                    Workshop  
         “MET JONGEREN OP DE PLANKEN”  

WANNEER 
Zaterdagen 

 
2 februari - 9 februari  
16 februari – 23 februari  
en 2 maart 2019 

 
14u00 – 16u30 

WAAR 
Parochiecentrum Sint-Jan  

Berchmans Borsbeek  

 
De Robianostraat     214 

mailto:lindadiels@hotmail.com


 

 

Op bezoek op de stageplaats 
 
De leerlingen van 5VZ gingen in oktober voor de eerste keer op stage. 
 
Tijdens de lessen integrale zorg, pedagogisch handelen en welzijn werden ze daar volop 
op voorbereid. Tijdens de lessen PAV gingen ze in groepjes op zoek naar de verschillende 
stageplaatsen, twintig in totaal. Al de groepjes wisselden hun ervaringen uit en namen het 
fietsreglement nog eens grondig door. 
 
We zijn benieuwd naar hun verhalen en wensen hen veel succes! 
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HET SJI VERKOOPT CAVA, WIJN EN LOTUSKOEKJES! 
 

 
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 komende feestdagen opnieuw lekkere cava. We kozen 
voor de Trankilo (Brut) en Eteri (Rosé). We bieden deze cava’s aan voor € 8,5 per fles. Voor het 
eerst verkopen we ook rode en witte wijn (Buitengewoon). Die zal € 6,5 kosten.  Een assortiment 
koekjes van Lotus (€ 7) rondt het aanbod af. 
 

 

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 ROSÉ ETERI 
De Cava Rosé Eteri Rosado is het resultaat van een selectie van twee druifsoorten: 60 % 

Garnacha en 40 % Monastrell. Deze lichtroze cava is fruitig met de aroma’s van gerijpte 
rode vruchten. Ideale begeleider bij o.a. rijst- en visgerechten, lichtzoete desserts en op 
zichzelf heerlijk als aperitief. 

 

BUITENGEWOON SHIRAZ GRENACHE VIOGNIER “THE TRILOGY” 
Diep robijnrode wijn met aroma's van zwarte kersen, bramen en Provençaalse kruiden als tijm 

en rozemarijn. In de mond mooie zuren en een lichte rokerige toets. Smaakvolle wijn met 
middellange afdronk.  

  

BUITENGEWOON CHENIN BLANC 
Deze wijn van de Western Cape heeft aroma's van kruisbes, groene appel en lichtjes witte 

perzik. In de mond komen deze vruchten terug aangevuld met mineraliteit en frisse z 
 uurtjes. Past als aperitief. 

 

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 koeken-
pakket bevat 2 mini-frangipanes, 2 Madeleines, 2 Zebrakoeken, 2 x Dinosauruskoeken 
granen, 2 mini-Suzywafels, 2 Suzyvanillewafels, 2 porties speculoospasta van 20 g , 2 por-
ties crunchy speculoospasta van 20 g en 1 pakje van 20 klaasmannen van 9 cm. 

 

 
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@sji-
borsbeek.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, wijn en de koekjes  kan u afhalen tijdens het oudercontact op 20 december 
of na afspraak. 
 
Alvast bedankt voor uw steun!  
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