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Fraaltje 

 

Zonder zwanzen luitjes, dit is een vakantiefoto van het SJI.  

 

Wij beschikken over een rijk archief. De heer Verstappen trekt onophoudelijk mensen aan 

hun mouw met de vraag om hun fotoboeken hier te komen leegschudden. Dat maakt  

geweldig veel stof maar de poetsdienst blijft er heel kalm onder, en wij zijn blij met deze  

papieren ankers naar het verleden. 

 

Eerbiedig nemen wij onze hoed af voor zuster Legionella, die in volle uitrusting op SJAB-

weekend vertrok met de rakkers van de eerste graad. Er bestonden nog geen smartphones, 

er was nog geen raket naar de maan vertrokken en de mensen aten hardgekookte eieren in 

de plaats van pita. Maar samen lol trappen konden ze al wel! Net als wij eigenlijk. 

 

Eén van de meisjes op de foto is misschien je overgrootmoeder. Ze zwaait naar jou en 

wenst je een mooie zomer toe. 

Geniet!  

 

 

 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Directeur aan het woord 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Op het moment dat we deze FlaSJI verspreiden, is de vakantie voor velen al begonnen. Op 

school zijn de voorbije dagen nog heel wat leerlingen ingeschreven. De meeste klassen zitten 

intussen vol, wat spijtig is voor de vele leerlingen die nog op de wachtlijst staan voor het eerste 

jaar of voor een van onze hogere jaren. 

Maar gelukkig krijgen velen ook wél een plaats op onze school en samen met hen willen we er 

weer een geweldig jaar van maken! 

De voorbereidingen zijn nog volop bezig. De klassen zijn ingedeeld, we zoeken klassenleraars 

voor iedereen, we plannen het schooljaar en volgende week verdelen we de lespdrachten tussen 

al onze leerkrachten. Elk jaar is dat een boeiende uitdaging! 

We kijken al uit naar de nieuwe start maar eerst toch ook naar een mooie zomer!  

 
Ik wens jullie allemaal een zalige vakantie! 
 
 
Lieve Blommaerts 
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September 2019 

Ma 2   De eerste schooldag eindigt voor iedereen om 16 u. 

 9.00  Een nieuwe start voor alle eerstejaars 

 10.00  

Start schooljaar voor leerlingen van het tweede tot het zevende 
jaar 

Di 3 12.15 13.15 Bespreking vakantietaken 

Wo 4 19.30  Infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen 

Do 5    

Vr 6 13.15 16.15 Pasmoment stage-uniformen 3de graad VZ 

 

Ma 9    

Di 10   Sportdag voor de 2e jaren 

   Workshop: "Ik zie ik zie, waar jij naar kijkt" voor 5VZ 

Wo 11    

Do 12    

Vr 13    

Stage 6VZ 

Ma 16   4VV gaat naar de Ardennen 

   Bewegend leren voor het derde jaar 

   Gezondheidstweedaagse voor 5 aso en tso 

Di 17   4VV gaat naar de Ardennen 

   Bewegend leren voor het derde jaar 

   Gezondheidstweedaagse voor 5a so en tso 

Wo 18   4VV gaat naar de Ardennen 

   Bewegend leren voor het derde jaar 

 19.30 20.00 Infoavond Kurzweil 

Do 19   4VV gaat naar de Ardennen 

   Leefdagen voor de eerstejaars 

Vr 20   4VV gaat naar de Ardennen 

   Leefdagen voor de eerstejaars 

   Earsweekend 

   Internationaal wiskundetoernooi met 5 en 6WET 

Za 21   Earsweekend 

Zo 22   Earsweekend 

Stage 6VZ 

Ma 23    

Di 24    

Wo 25 13.30 15.00 Strafstudie 

 19.30  

Infoavond integrale opdrachten voor ouders van (nieuwe) leer-
lingen van 3, 4, 5 en 6STW 

 19.30  Infoavond stage 

Do 26   Europese dag van de talen - Talenpaspoort 

 8.30 12.00 BoWo fortrun - Wommelgem 

 11.45 16.00 Talig en wetenschappelijk bezoek aan het Atomium voor 3aso 

Vr 27    

Stage 6VZ 

Ma 30    

Terug naar inhoudstafel 
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 En de winnaar van de wereldmeerdaagse is ...... 2C! 
 

Op dinsdag 11 juni werd 2C getrakteerd op een geweldige chocoladeworkshop. Het was 
best een beetje spannend want niemand wist vooraf wat er juist ging gebeuren. 
 
Bij het binnenkomen  in het klaslokaal werden we verwelkomd door een lieve mevrouw die 
vrijwilliger is bij de Oxfam- wereldwinkels. Zij kon ons heel veel bijleren over fair trade  
producten en nog meer specifiek over de chocolade. We kregen een filmpje te zien van de 
verwerking van de cacaoboon tot chocolade.  
Daarna mochten we in groepjes een bereiding maken met cacao; een lekkere chocolade-
melk met chilipeper, chocoladetaartje met muesli en tot slot nog chocoladekoekjes. 
 
Heerlijk!   
Om duimen en vingers af te likken! 
 

 

 

Overlijdens 

 

2/06/2019  De heer Willy Pirotte (geboren 25/11/1957),  
   schoonbroer van mevrouw A. Sleegers, collega 
 
14/06/2019 De vader van Hafsa Bakhat 5MT-WET 

 

Familienieuws 

Achteraan in deze FlaSJI kan je de hele fotoreeks bekijken. 



 

 

Terug naar inhoudstafel 

De schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (Groeipakket) 
 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig  
kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen 
op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele 
partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomens-
voorwaarde. 

 
Voor wie? 
• Uw kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel 
(erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). 
• Uw kind is voldoende aanwezig op school. 
• Uw gezin voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

 

Wanneer? 
De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald vanaf september. 
 

Hoeveel? 
Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van: 
• het gezinsinkomen, 
• de gezinssituatie, 
• het type onderwijs. 
 
Uitgebreide info over de voorwaarden en de bedragen vindt u op  
https://www.groeipakket.be. 
 
Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en zal nog 
steeds uitbetaald worden door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onder-
wijs. 
 
Alle details en voorwaarden  vindt u op de site van de Vlaamse overheid. 

 

https://www.groeipakket.be/
https://www.groeipakket.be/


 

 

 
Boeken inleveren 

 
De boeken die je op 27 juni niet hebt ingeleverd, moet je zelf op jouw kosten naar Iddink sturen. 
Het adres vind je op het inleverformulier.  
 
Heb je een vakantietaak, bijkomende proef, ingangsexamen, …?  Dan kan je een boek  
langer bijhouden.  Je moet dit telefonisch melden aan Iddink Boekenfondsservice. Op  
deze manier kan jouw melding meteen worden verwerkt  en krijg je geen boeterekening voor een 
niet ingeleverd boek. Je kan de boekenfondsservice elke werkdag bereiken op het  
nummer 014 30 41 70, van 8.30 u. tot 18.00 u. Je vermeldt je naam en klantennummer (dit vind 
je op het inleverformulier) en het boek dat je langer wil behouden. Begin september word je  
eraan herinnerd dat je de behouden boeken nog moet inleveren. Deze boeken moet je zelf  
terugsturen, vóór eind september, naar het op het inleverformulier vermeld adres.  
 
 

Boeken bestellen 
 
Onze samenwerking met de Iddink boekenfondsservice loopt ook volgend schooljaar door.  
 

Je kan je schoolboeken weer digitaal bestellen via www.iddink.be. Dit kan vanaf 29 juni. Iddink 
dringt erop aan om de boeken ten laatste op 3 juli te bestellen.  
 
 

 
 

Terug naar inhoudstafel 

De schoolcode om boeken te bestellen is   MG25CN9B. 

 Diepe gedachten. 



 

 

 1-op-1-laptopproject 
  
 
Graag bezorgen we jullie nog eens de actuele info over het laptopproject van onze 
school. 
In september starten we in alle eerste en derde jaren: elke leerling koopt dan via de 
school een eigen Chromebook aan. Leerlingen uit andere jaren kunnen vrijwillig  
instappen in dit project. 
  
De school biedt het toestel ‘Lenovo 500e’ aan. We zijn ervan overtuigd dat dit een 
zeer degelijk toestel is dat voldoet aan de hoge eisen die we vooropgesteld hadden.  
 
In dit aanbod zijn inbegrepen: 

-installatie van alle nodige software; 
-een garantie van 3 jaar op de hardware met inbegrip van de batterij; 
-technische ondersteuning bij mankementen; 
-een vervangtoestel tijdens de herstelling; 
-een verzekering gedurende 3 jaar voor schade buiten garantie (accidentele 

schade); 
-een stevige beschermhoes. 

 
Intussen kreeg je per brief of mail de details over de prijzen en betalings-
mogelijkheden. 
 
Je hebt de kans om een toestel te bestellen. Je kreeg hiervoor een code en een link 
naar een webshop. Om alles tijdig in orde te krijgen, vragen we je om ten laatste vóór 
31 juli 2019 een bestelling te plaatsen. 
  
Heb je nog vragen hierover, dan kan je die stellen via het mailadres  
laptopproject@sji-borsbeek.be. 

Terug naar inhoudstafel Picknick met 2C. 

mailto:laptopproject@sji-borsbeek.be


 

 

   Fotoreportages op onze website 

 
 

Terug naar inhoudstafel 

6STW goes Dali-style 

Als je het werk van deze grote Spaanse 
kunstenaar kent, zal je dadelijk zien waar 
6STW de mosterd haalde. Een kort filmpje 
op onze website. 

 

Chocoladeworkshop 
 
We vonden het een prima woord en 
het was nog niet bezet, dus we 
hebben het aan de woordenschat 
toegevoegd. Zoete actie van 2C. 

Bal van de laatstejaars 
 
Onze grote leerlingen verlaten het 
nest, maar bij ons gaat dat met stijl
- en een gepast feestje. 

https://www.flickr.com/photos/sjiborsbeek/albums/72157709185253712
https://www.flickr.com/photos/sjiborsbeek/albums/72157709046508821
https://www.flickr.com/photos/sjiborsbeek/albums/72157709033700387

