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De Homo Sapiens Duckfacialis, een sympathieke mensensoort die zich geperfectioneerd heeft in visuele 
communicatie.  
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Fraaltje 

 

 

 

 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

 

Jullie kennen allemaal mevrouw Peggy Van de Weerd . Deze dame heeft haar intrek 

genomen in het onthaal, een ruimte die soms wat vrijpostig de ‘visbak’ wordt  

genoemd. Ons maakt het weinig uit, luitjes, of je dit heiligdom een visbak noemt, een 

bushalte of een inloopdouche. Feit is, en wij schuwen de overdrijving: het onthaal is 

het kloppend hart van het Instituut. Het is hier dat de lamp brandt. 

 

Waarschijnlijk hebben jullie daar geen idee van, maar de chauffeurs van sommige 

bedrijven hebben een beurtrol om bij ons iets te mogen afleveren! Die van de nietjes 

en de balpennen, maar ook die van de enveloppen gaan niet terug weg zonder een 

handtekening op hun leverbon van mevrouw Van de Weerd. En daar gaan ze dan 

mee opscheppen bij hun firma. Het is hen van harte gegund. 

 

Ondertussen floreert deze school. Dat is de verdienste van ons allemaal, en eigenlijk 

zelfs van jullie in het bijzonder. Maar vergeet nooit de dappere doener die achter die 

twee computerschermen ons schip zit te navigeren. 

 

Dààr doet het onthaal ons eigenlijk aan denken: aan de stuurhut van een schip!  

 

 



 

 

Directeur aan het woord 

 

Na een mooie vakantie en een schitterend paasweekend waren we er weer helemaal klaar voor! 
We hielden de weersvoorspelling angstvallig in de gaten, want na de eerste schoolweek van dit 
trimester stond immers het SJAB-weekend op de agenda. SJAB staat voor ‘SJI Anders Beleven’ 
en wil leerlingen én leerkrachten de kans geven om elkaar op een andere, nieuwe manier te 
leren kennen tijdens een tof weekend.  
Lukte dat? Ik denk het wel. Overtuig jezelf verder in deze nieuwsbrief.  
 
Het was niet echt zomerweer aan zee. Op het strand konden we gaan liggen in de wind en zagen 
we het zand voorbijstuiven. Maar dat kon de pret niet bederven. Onze leerlingen lieten zich 
uitdagen, toverden mooie zandsculpturen tevoorschijn, liepen achter op hol geslagen ballen aan 
en trotseerden de wind met frisbees en petanqueballen. Heel het weekend gingen ze er 
tegenaan en genoten ze van elkaars gezelschap en van een variatie aan activiteiten. Met spijt 
namen ze afscheid, weer een mooie ervaring rijker! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze maand staan er nog wel meer rijke ervaringen op de agenda! Onze eerstejaars gaan 

Planckendael verkennen en voor onze 2de jaren staat een tweedaagse op het programma. Er 

zijn andere leerlingen die Londen en Parijs gaan verkennen. En al onze zesdejaars tellen af naar 

hun eindejaarsreis. Het worden boeiende weken! 

Onze laatstejaars hebben hun laatste trimester op onze school ingezet, spannend! Wanneer ze 

terug thuis zijn van Barcelona, trakteren we hen op 18 mei nog op een feestelijk laatstejaarsbal. 

En daarna zetten ze de eindsprint in. GIP presenteren, laatste stage, eindexamens, …. : er 

liggen nog heel wat uitdagingen te wachten! Maar die zullen onze leerlingen uiteraard aangaan: 

in één rechte lijn naar de proclamatie! :-) Ik wens hen alvast veel succes! 

 

Lieve Blommaerts 

Directeur 
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Terug naar inhoudstafel 

Mei 2019 

Wo 1   4aso en 4STW gaan naar Londen 

Do 2   4aso en 4STW gaan naar Londen 

   Parijsreis met 5VZ 

   Tweedaagse Trier voor 2MW en STV 

   IO Permeke voor 5STW 

 8.30 12.00 Kriebelproject: 7TBZ/Z en 7KZ begeleiden 4VV 

Vr 3   4aso en 4STW naar Londen 

   Parijsreis met 5VZ 

   Tweedaagse Trier voor 2MW en STV 

   Eindejaarsreis naar Barcelona voor 6aso - tso 

Orde 1I   Stage 6VZ-3 

Ma 6   Eindejaarsreis naar Barcelona voor 6aso - tso 

Di 7   Eindejaarsreis naar Barcelona voor 6aso - tso 

Wo 8   Eindejaarsreis naar Barcelona voor 6aso - tso 

 13.00 16.00 GIP-spelletjesnamiddag in BKO voor 7KZ 

Do 9   Eindejaarsreis naar Barcelona voor 6aso - tso 

   Rivierenhof met 7KZ 

Vr 10   Eindejaarsreis naar Barcelona voor 6aso - tso 

Za 11   Eindejaarsreis naar Barcelona voor 6aso - tso 

Orde 1H   Stage 5VZ-4 

Ma 13   Uitstap Planckendael voor 1ste jaren 

 13.00 16.30 CPR voor 6VZ 

Di 14   Mechanica in Bobbejaanland voor 6STW, 6HW en 6MT-WET 

   Wiskundewandeling en workshop in Technopolis voor 2E en 2F 

 12.00 13.00 Lunch met leerlingen van de 1ste jaren 

Wo 15 9.00 12.00 Toneel Gitte voor 3aso en tso 

 12.30 15.00 Strafstudie 

Do 16    

Vr 17   Biotoopstudie voor 4STW 

   Start sperperiode voor 7KZ en 7TBZ/Z 

 10.00 12.00 Lezing van Guy Didelez voor 2H, 2I en 2J 

Za 18   Laatstejaarsbal 

Orde 1G   Stage 5VZ-4 

Ma 20   Stagerapport 6.3 

Di 21   Taaluitwisseling Brussel voor 4aso 

   Wiskundewandeling en workshop in Technopolis voor 2G 

 9.00 12.00 CPR 5+6GWW - Thomas More campus Lier 

 12.00 13.00 Lunch met leerlingen van de 2de graad 

Wo 22 20.00  Schoolraad 

Do 23   3STW en 3aso gaan naar Luik 

   Rapport 4 voor 7KZ en 7TBZ/Z 

Vr 24   Start examens 7KZ en 7TBZ/Z 



 

 

Orde 1F  Stage 5VZ-4 

Ma 27 17.00 21.50 
Inschrijvingen voor toekomstige leerlingen vanaf het 2de jaar (na  
telefonische afspraak) 

Di 28    

Wo 29    

Do 30   Hemelvaart - vrije dag 

Vr 31   Vrije dag 

 
 

Vanaf september een 32-urenlesweek voor al onze leerlingen 
  
 
Momenteel hebben onze leerlingen van de 1

ste
 graad A en B een lessenrooster van 32 

uren per week. In de 2
de

 en 3
de

 graad organiseren we in sommige jaren/studierichtingen 
nog een 33

ste
 of zelfs 34

ste
 uur. Dat is dan telkens een lesuur dat we als school zelf  

extra toevoegen. Het zorgt ervoor dat leerlingen onvermijdelijk 1 of meerdere lesdagen 
van 8 lesuren hebben en dat hun schooldag dus pas eindigt om 16.50 u. 
 
We stellen vast dat het voor leerlingen niet evident is om zich gedurende 8 lesuren te 
concentreren. Daarnaast zijn ze vaak laat thuis en verwachten we van hen dat ze dan 
nog ernstig werk maken van eventuele taken of de voorbereiding van één of meerdere 
toetsen. Ook dat zorgt voor een toch wel erg zware taakbelasting. 
 
Na uitgebreid overleg kiezen we er daarom voor om vanaf volgend schooljaar voor alle 
leerlingen lessentabellen van 32 lesuren te organiseren. Uiteraard blijven we in alle ja-
ren en studierichtingen de lesuren aanbieden die de koepel van het Katholiek Onderwijs 
vooropstelt. Daarnaast hebben we een bewuste keuze gemaakt voor enkele  
complementaire uren, maar we zullen daarbij de 32 uren niet meer overschrijden. U 
vindt de aangepaste lessentabellen op onze website bij ‘studieaanbod’. 
 
Het is altijd een hele uitdaging om voor alle leerlingen en leerkrachten lessenroosters in 
elkaar te puzzelen. Nu we voor elke klas 32 lesuren voorzien, zullen we er zeker naar 
streven om de lesdag voor iedereen te laten eindigen om 16 u. We hopen dat dat lukt. 
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Geboortes 

10/4/2019  Jake, zoontje van mevrouw L. Thienpont, collega 

 

Overlijdens 

28/03/2019 De heer Jef Van Landuyt (geboren 30/05/1938), 
   plusgrootvader van Ninke Ickx 3STWA 
 
27/04/2019 De schoonmoeder van mevrouw I. Pareijn, collega 
 
29/04/2019 Mevrouw Mathilda Nuyts (geboren 17/05/1929), 
   grootmoeder van mevrouw V. Coolen, collega 
 

 

Familienieuws 

Toen deze foto werd genomen wist de zee nog niet wat er op komst was: de mannen van de SJAB. 



 

 

Terug naar inhoudstafel 

SJAB-weekend 

Vrijdag 26 april was het zover! Het  

startschot voor het SJAB-weekend werd 

gegeven. 68 leerlingen en 15 leerkrachten 

trokken naar Oostduinkerke.  

De leerlingen toonden hun competitiegeest 

tijdens de strandspelen. Er stond erg veel 

wind, maar dit lieten we niet aan ons hart 

komen. Het stadsspel in Nieuwpoort  

wakkerde de innerlijke soldaat aan. 100 

push ups doen, met een app op zoek gaan 

naar verschillende locaties, marcheren als  

soldaten… er werd hard gestreden voor de  

medailles.  

 

’s Avonds zagen alle leerlingen er piekfijn uit voor de casino-avond. De winnaar had het 

geluk aan zijn kant en werd verwend met een pakket vol lekkers. Tijdens de fuif haalden 

de leerlingen hun beste dansmoves boven.  

 

Zondag stonden er gezelschapspelletjes op het programma: weerwolven, junglespeed en 

uno. Na een groepsfoto op het strand en een gezellige picknick was het tijd om terug 

richting Borsbeek te vertrekken.  

 

Ook deze editie was weer erg geslaagd. Een extra bedankje aan onze fantastische kook-

ploeg die ook dit jaar voor lekker en veel eten zorgde.  

 

SJAB 2019: veel wind, heeeeeel veel plezier.  
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Het SJAB-weekend was superleuk, we  
hebben veel leuke dingen gedaan. Ik heb 
ook veel nieuwe kinderen leren kennen die 
ik daarvoor niet kende. Ik heb me echt  
geamuseerd!  
 
Karima El Baradani 1C 
 

SJAB was echt heel leuk en ik heb er veel 
van bijgeleerd. Er waren heel veel leuke 
momenten en ervaringen. Ik deelde ook een 
kamer met lieve leerlingen. De eerste avond 
hebben we bijna niet geslapen omdat we 
zoveel te vertellen hadden! Ik vond het  
super!  
 
Leeloo-Johanna Jacquemain 1C 



 

 

Evacuatieoefening 29 april 
 

 
 

Terug naar inhoudstafel 

Het is vervelend aan onze oren, dat alarm, maar het is dan ook 
de bedoeling dat we het zeker opmerken! De oefening verliep 
heel vlot. Jullie hebben de nooduitgangen gevonden en  
gebruikt. Twee meisjes kwamen op het onthaal melden waar de 
‘brand’ was uitgebroken. En we stonden snel veilig op de  
verzamelplaats. 
 
Onthoud het voor een volgende keer! 
 
 

 As je weet waar het onheil zich voordoet, meld dit dan op het onthaal. Geef al de info door die 
we kunnen gebruiken om de hulpdiensten te briefen. 

 Ga rustig naar buiten. Neem de kortste weg.  
 Verzamel je buiten per klas. De telling kan beginnen. 
 Wacht rustig in je klasrij tot het alarm wordt afgeblazen voor je weer naar binnen gaat. 



 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

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 

 
 
 
Het wordt tegenwoordig echt leuk om per fiets de  
de Robianostraat af te peddelen. Je ziet de bus 
stilstaan. Die rijd je natuurlijk voorbij. Je zwaait eens 
naar al de sardientjes die erin zitten. Je trapt verder 
en komt auto’s tegen. Of er nu één persoon in een 
auto zit of vijf, één ding hebben ze gemeen: ze kijken 
allemaal alsof ze iets hebben gegeten dat niet meer 
helemaal vers was. 
 
Je zwaait ook eens naar de mensen in de auto’s. In 
de verte springt het verkeerslicht op groen. De auto’s 
komen in beweging en halen je langzaam in. Ook de 
bus steekt je reutelend voorbij. 
 
Het licht springt op rood. Een laatste maal wuif je 
naar iedereen, de hele stoet achterlatend. Het laatste 
dat ze van je zien, is je SJI-fietsplaatje. 
 
Van wie is trouwens dit exemplaar? De eigenaar mag 
een kleine attentie komen oppikken bij mevrouw 
Blommaerts!  
 
 



 

 

   Fotoreportages op onze site 
  

Paasvieringen. We sloten het tweede  
trimester af met een stemmige bijeenkomst 
in de kerk van Borsbeek. 

In de vooravond van vrijdag 26 april kwam het 
reisgezelschap voor het SJAB-weekend bij 
elkaar. Soep, hotdogs, een paar activiteiten 
als opwarmertje. En dan de bus in, naar zee. 

Evacuatieoefening: wij laten niets aan het toeval over. 
Als we ooit de school moeten ontruimen willen we daar 
goed op voorbereid zijn. Beelden van onze oefening op 
29 april. 

Terug naar inhoudstafel 

https://www.flickr.com/photos/sjiborsbeek/albums/72157680143202698
https://www.flickr.com/photos/sjiborsbeek/albums/72157704785149412
https://www.flickr.com/photos/sjiborsbeek/albums/72157707741289985

