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Nieuwsbrief juni 2022 
 

1. Voorwoord   
 

De oudste leerlingen zijn al aan de proefwerken gestart en voor de jongsten is de laatste rechte lijn 

richting proefwerken ingezet.  

 

Onze eerstejaars hebben alvast een filmpje met wat tips gemaakt:  

                

We wensen alle leerlingen veel succes met deze laatste proefwerkenreeks! 

 

 

Vergeet geen afspraak te maken voor het oudercontact! 

Op woensdag 29 juni verwachten we alle leerlingen van het 1ste tot het 5de jaar  

met hun ouder(s) op school om het rapport te komen afhalen en de 

resultaten, het behaalde attest en een eventueel advies te komen 

bespreken. 

Een afspraak maken kan nog tot maandag 20 juni (12u). Het systeem 

staat open sinds donderdag 9 juni (9u). 

 

 

Denk er ook aan om die dag of ten laatste donderdag 30 juni je boekenlijst af te geven als je 

boeken wenst te bestellen via de school. 

 

https://vm.tiktok.com/ZMLERjpR5/?k=1
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2. Op het programma  
 

 

 

3. Koop je soms iets online en wil je graag SJC steunen? 
 

Ga dan via de site https://www.trooper.be/sjc naar de website van je handelaar. Bol.com, 

A.S.Adventure, booking.com, Farmaline, JBC… zijn slechts enkele voorbeelden 

van de deelnemende webshops, want er zijn er nog véél meer! 

Als je via Trooper een online aankoop doet, wordt er een percentage aan de 

school afgestaan. Zelf betaal je geen cent extra.  

https://www.trooper.be/sjc 

 

Het bedrag dat we hiermee verdienen, besteden we integraal aan materiaal voor de leerlingen. 

Wanneer? Wie? Wat?  

ma 20/06 1-2 start proefwerken 

wo 22/06 5-6 laatste proefwerk 

do 23/06 1-2-3-4 

5-6 

laatste proefwerk 

deliberaties: leerlingen zijn vrij 

Leerlingen van het 6de jaar vernemen ’s avonds of ze geslaagd zijn. 

vr 24/06 1-2-3-4-5 deliberaties: leerlingen zijn vrij 

vr 24/06 
(10.30u-11.30u) 

6 administratie  

vr 24/06 
(19.45u) 

6 proclamatie 

   

ma 27/06 1-2-3-4-5-6 deliberaties: leerlingen zijn vrij 

di 28/06 1-2-3-4-5-6 

tussen 17u en 20u 

deliberaties: leerlingen zijn vrij 

Leerlingen van het 1ste tot het 5de jaar krijgen een 
Smartschoolbericht met het behaalde attest. 

wo 29/06 
(11.30u-18.30u) 

1-2-3-4-5 rapport + oudercontact 

do 30/06 
(10.30u-12.15u) 

1-2-3-4-5 administratie + opruim + inkijken proefwerken 

https://www.trooper.be/sjc
https://www.trooper.be/sjc
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4. Versterk jij binnenkort het SJC-team? 
 

Het lerarentekort (en dan vooral in Brusselse scholen) kwam dit schooljaar regelmatig in het nieuws.  

 

 

 

 

https://www.bruzz.be/onderwijs/lerarentekort-brussel-met-helft-gestegen-grootste-bedreiging-

onderwijskwaliteit-2022-06 

 

 In de hoop met een voltallig team het schooljaar 2022-2023 te 

kunnen aanvatten, doen we een warme oproep om de algemene 

vacature onder je netwerk en via sociale media te verspreiden. 

https://www.facebook.com/sjcwoluwe/posts/pfbid033AZ3z2eiXLW6GFbBjccWweiHcCBM17BZ8VL7Nn

dNgCqAtMeHz5NyVYjxX5GCVY9wl 

Motivatiebrieven met bijhorend CV mogen gemaild worden naar de directeur mevrouw Leen 

Vandeputte: lvandeputte@sjcwoluwe.be 

 

5. Het lerarenberoep… iets voor jou? 
 

Tijdens het seminarie ‘SJC Coaching project’ 

namen onze leerlingen deel aan het project Talent 

for teaching. Zo konden ze al eens proeven van 

het leraarschap en misschien zo de keuze maken 

om met een lerarenopleiding te starten. 

https://www.leerkrachtbxl.be/leerkracht-worden  

 

Op zoek naar een lerarenopleiding in Brussel om hetzij 

overdag, hetzij via een flexibel systeem in avond-, 

weekend- en/of afstandsonderwijs les te volgen?  

https://www.onderwijsinbrussel.be/lesgeven-en-

opleiden/leerkracht-brussel/educatieve-opleidingen-

lerarenopleidingen  

 

 

Join our 

team 

https://www.bruzz.be/onderwijs/lerarentekort-brussel-met-helft-gestegen-grootste-bedreiging-onderwijskwaliteit-2022-06
https://www.bruzz.be/onderwijs/lerarentekort-brussel-met-helft-gestegen-grootste-bedreiging-onderwijskwaliteit-2022-06
https://www.facebook.com/sjcwoluwe/posts/pfbid033AZ3z2eiXLW6GFbBjccWweiHcCBM17BZ8VL7NndNgCqAtMeHz5NyVYjxX5GCVY9wl
https://www.facebook.com/sjcwoluwe/posts/pfbid033AZ3z2eiXLW6GFbBjccWweiHcCBM17BZ8VL7NndNgCqAtMeHz5NyVYjxX5GCVY9wl
https://www.facebook.com/sjcwoluwe/posts/pfbid033AZ3z2eiXLW6GFbBjccWweiHcCBM17BZ8VL7NndNgCqAtMeHz5NyVYjxX5GCVY9wl
https://www.facebook.com/sjcwoluwe/posts/pfbid033AZ3z2eiXLW6GFbBjccWweiHcCBM17BZ8VL7NndNgCqAtMeHz5NyVYjxX5GCVY9wl
mailto:lvandeputte@sjcwoluwe.be
https://www.leerkrachtbxl.be/leerkracht-worden
https://www.onderwijsinbrussel.be/lesgeven-en-opleiden/leerkracht-brussel/educatieve-opleidingen-lerarenopleidingen
https://www.onderwijsinbrussel.be/lesgeven-en-opleiden/leerkracht-brussel/educatieve-opleidingen-lerarenopleidingen
https://www.onderwijsinbrussel.be/lesgeven-en-opleiden/leerkracht-brussel/educatieve-opleidingen-lerarenopleidingen
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6. Het leven zoals het is: SJC 
 

6.1. Reis naar Griekenland voor alle leerlingen Grieks 

Tijdens de krokusvakantie gingen alle leerlingen Grieks van het 3de t.e.m. het 6de jaar op reis naar 

Griekenland. De Akropolis in Athene, Delphi… hebben geen geheimen meer voor hen.  
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6.2. Escape the DataBuzz (1ste jaar) 

 

Op verschillende dagen in februari en maart parkeerde de 

DataBuzz zich op de speelplaats. Onze eerstejaars moesten in 

groepjes via vragen over persoonlijke gegevens (en hoe ze 

die kunnen beschermen) proberen te ontsnappen uit de bus. 
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6.3. Verschillende wiskundeknobbels op SJC 

 

Wiskunde-olympiade 

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat verschillende leerlingen zich voor de 2de ronde van de 

wiskunde-olympiade konden plaatsen. Manuela Verdonck uit 6grwi schopte het zelfs tot de finale! 

Proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangoeroewedstrijd 

Onze leerlingen van de eerste graad namen deel aan de 

Kangoeroewedstrijd, een reken-, denk- en puzzelwedstrijd. 

Ook hier bleken verschillende leerlingen over wiskundig talent te beschikken! 

1) Thomas Lecomte uit 1C met 110/120 

2) Tolga Tekin uit 1B met 106/120 

3) Alexandre Forrest uit 1B met 105/120 

 

Pi-dag 

Op SJC zetten we het getal π in de kijker door de leerlingen uit te dagen: Wie kan 

zoveel mogelijk cijfers na de komma onthouden? 

Verschillende leerlingen en één leerkracht namen deel en het record van 2019 werd 

verpulverd! Martin Lanthier uit 4gr kon maar liefst 1398 cijfers noteren! Benieuwd 

hoe hij al deze cijfers kon onthouden? Luister dan zeker naar het interview dat werd 

afgenomen door Bruzz. 

 

Proficiat aan alle deelnemers! 

https://www.bruzz.be/videoreeks/bruzz-radio/video-martin-verklapt-hoe-hij-1398-cijfers-van-pi-uit-het-hoofd-leerde
https://www.bruzz.be/videoreeks/bruzz-radio/video-martin-verklapt-hoe-hij-1398-cijfers-van-pi-uit-het-hoofd-leerde
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6.4. Nog 100 dagen op SJC… 

In dezelfde week als onze pi-wedstrijd vierden onze zesdejaars hun laatste 100 dagen op de SJC-

schoolbanken. 

Ze kwamen de volledige week verkleed naar school en deden dit volgens een welbepaald thema, zoals 

First Letter of your Name-day. Hieronder zien we onder andere Tinkelbel Tülay, Rudolf Rosa-Lee en 

een Mexicaanse Martin. 

   

Tijdens de speeltijd ontdekten we ook dat sommige leerkrachten over het nodige zang- of 

entertaintalent beschikken dankzij de karaoke. 

   

 

 

  

 

 

Ambiance verzekerd! 
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6.5. Projectweek derdejaars 

Tijdens de laatste week voor de paasvakantie stond er een boeiende en gevarieerde week op de 

planning voor de derdejaars. Onze leerlingen ontdekten Brussel in al haar facetten en ze werden ook 

op creatief en sportief vlak uitgedaagd. Afhankelijk van de studierichting stonden er verschillende 

activiteiten op de planning.  

Workshop toneel, een stadsspel, een bezoek aan het Brussels parlement, een rondleiding in 

het VRT-gebouw, een biotoopstudie… 
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Artistieke vorming 

Onze derderjaars gingen ook artistiek aan de slag. Zo ontwierpen ze een klasvlag die hun klasidentiteit 

weergeeft. In groepjes ontwierpen ze logo’s, bedachten ze kleuren, tekenden ze verschillende 

lettertypes. Hun creatieve brein werd in werking gebracht.  

Een flinke twee maanden later zijn de klasvlaggen gedrukt en klaar. Ze kunnen nu wapperen aan de 

SJC-masten. 

  

  
 

Ze deden ook aan bodypercussie en sloten de week af met hun muzikale optreden. 
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Sportdag met hoogteparcours, maar ook kajak, boogschieten of mountainbike. 
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6.6. Sportprikkels op de VUB (5de en 6de jaar) 
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6.7. Gezond ontbijt, gezondheidsquiz en schaatsen (1ste en 2de jaar) 

Na hun proefwerkenreeks met Pasen namen alle leerlingen van de eerste graad een gezond ontbijt en 

gingen ze schaatsen. 

De leerlingen van het 1ste jaar konden ook deelnemen aan SJC’s Grote Gezondheidsquiz, terwijl de 

leerlingen van het 2de jaar info kregen over de mogelijke studiekeuzes in het 3de jaar. 
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6.8. Zeilreis (4de, 5de en 6de jaar) 

Een SJC-carrière zonder zeilreis was voor velen geen optie. Daarom bundelden heel wat leerkrachten 

al hun organisatietalent en creativiteit om zo voor het eerst met 3 leerjaren tegelijkertijd op zeilreis te 

gaan. Het was niet simpel, maar iedereen kwam heelhuids en met leuke verhalen terug van deze 

ongelooflijke reis. 
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6.9. Tweedaagse (2de jaar) 

Veel sport en beweging tijdens dit 2de semester, want ook onze tweedejaars werden op sportief vlak 

uitgedaagd. Ze trokken er 2 dagen op uit in de Ardennen, waar sommigen hun (hoogte)grenzen echt 

verlegd hebben. 
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6.10. Bezinning (alle leerlingen) 

De oorlog in Oekraïne, maar ook elders, liet en laat niemand onberoerd. We stonden daarom tijdens 

een bezinningsmoment per jaar met al onze leerlingen stil bij de vluchtlingen over de hele wereld en 

schreven boodschappen van vrede en hoop. 
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6.11. Actiedag VSK (leerlingenraad) 

Onze leerlingen van de leerlingenraad namen deel aan de 

actiedag, georganiseerd door de Vlaamse 

Scholierenkoepel. Een dag waarin ze hun werking kunnen 

afstemmen met die van andere scholen en zo nog beter de 

stem van onze leerlingen kunnen vertegenwoordigen. 

Bedankt voor jullie engagement! 

 

 

6.12. Europees jongerenparlement (5de jaar, seminarie Global Citizenship) 

Trots op onze leerlingen! Verschillende leerlingen namen een heel week deel aan panelgesprekken, 

debatten… van het Europees Jongerenparlement in Antwerpen en gaven nadien zelfs een speech. 
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6.13. Heers-Aywaille (6de jaar) 

Onze zesdejaars gingen op excursie in het kader van de lessen aardrijkskunde om hun kennis en inzicht 

over het landschap te vergroten. 
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6.14. Sportwedstrijden leerkrachten versus zesdejaars 

De ene week namen de zesdejaars het op tegen ons sterk voetbalteam, waar ze in hun leerkrachten 

terechte winnaars moesten erkennen. 
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De andere week konden onze zesdes de leerkrachten wel verslaan tijdens de volleybalwedstrijd. 

  

  

 

 

 

 

We wensen iedereen na alle 

inspanningen een 

welverdiende vakantie! 


