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Nieuwsbrief februari 2022 
 

1. Welkom!   
 

Het schooljaar zit al over de helft. Het waren goedgevulde weken en dan vliegt de tijd. 

 

Zo kwamen heel wat kandidaat-leerlingen op bezoek tijdens onze opendeurdag, gaven leerkrachten 

uit Mater Dei, Don Bosco en het Lutgardiscollege workshops aan onze eerstejaars in het kader van de 

projectweek #fab4+1, stonden verschillende weken in het teken van taal dankzij de Poëzieweek en 

de Moedertalendag en deden we verschillende klasactiviteiten rond mentaal welzijn. 

 

Tijdens de vakantie gaan al onze leerlingen Grieks en leerlingen van 6 Latijn op citytrip naar Athene 

en na de vakantie mogen al onze leerlingen elkaar verwennen tijdens de verwenweek. Dingen om 

naar uit te kijken dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniet van de vakantie! 
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2. Praktisch 

2.1. Proefwerken Pasen 

We verstuurden het proefwerkenrooster naar alle leerlingen van 1, 2 en 3. 

Je leest het goed, we organiseren ook proefwerken in het 3de jaar. Sinds de modernisering van het 

secundair onderwijs verloopt de invulling van de leerstof voor de proefwerken iets anders. We 

bouwen de te kennen leerstofgehelen langzaam aan op en bereiden onze leerlingen zo voor op hoger 

onderwijs.  

We hielden in december een uitgebreide bevraging bij de leerlingen van het 3de jaar waaruit bleek 

dat de meeste leerlingen voorstander waren voor paasproefwerken voor een beperkt aantal vakken. 

We bespraken dit het met lerarenteam en werkten een voorstel uit. Na een gunstig advies van de 

schoolraad en groen licht van het schoolbestuur beslisten we daarom om in het 3de jaar 

paasproefwerken in te voeren voor een beperkt aantal vakken. 

 

2.2. Aanmeldingsperiode van 7 maart (9u) tot 31 maart (16u) 

Dankzij onze opendeurdag en extra rondleidingen konden we onze school aan heel wat kandidaat-

leerlingen voorstellen. Ken je iemand die er jammer genoeg niet bij kon zijn? Maak dan zeker 

reclame voor ons promofilmpje! 

Je kan het zelf verspreiden onder vrienden en kennissen 

https://sintjozefscollege.wixsite.com/sjcwoluwe/promofilmpje 

of delen via onze Facebookpagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sintjozefscollege.wixsite.com/sjcwoluwe/promofilmpje
https://sintjozefscollege.wixsite.com/sjcwoluwe/promofilmpje
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3. Op het programma  
 

De kalender op Smartschool (Intradesk) wordt steeds up-to-date   

gehouden en doorheen het schooljaar aangevuld.  

Hieronder een overzicht van het eerste deel van het tweede trimester: 

Wanneer? Wie? Wat?  

Ma 28/02 
t.e.m. 
za 05/03 

3lagr-4gr-5gr-6gr-

6lat 

Citytrip Athene 

Ma 07/03 
t.e.m. 
11/03 

 Verwenweek voor de leerlingen 

Di 08/03 1 Escape the DataBuzz: een escape-game waarbij leerlingen worden 
opgesloten in de DataBuzz 

Wo 09/03  tweede ronde van de Wiskunde Olympiade 
“Wiskunde, ronduit verrassend!” 

Do 10/03 3lagr-3lat MST 

Ma 14/03  pi-dag 
→ wedstrijd: Hoeveel cijfers na de komma ken je van het 
getal 𝜋 ? 

Do 17/03 1-2 Kangoeroewedstrijd, de wereldwijde reken-, denk- en 
puzzelwedstrijd 

Vr 18/03 6 Laatste 100 dagen 

Ma 21/03 1B-1D-1F 
2lagr-2lat 

Proefwerk Latijn 

Wo 23/03 2lagr Start proefwerken 

Do 24/03 1 
2eco-2stem-2mtw-
2lat 

Start proefwerken 

Ma 28/03 3 Brusseldagen  

Di 29/03 3 sportdag 

Di 29/03 1-2 Laatste proefwerk 

Wo 30/03 1 Museumbezoek: MIM of KMKG (Egypte) 

Wo 30/03 2 Gezond ontbijt + schaatsen 

Wo 30/03 3-4-5-6 Klassenraden (leerlingen zijn vrij) 

Do 31/03 1-2 Klassenraden (leerlingen zijn vrij) 

Do 31/03 3 Brusseldagen  
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Tijdens de Brusseldagen leren de  

derdejaars onze hoofdstad beter kennen  

en worden ze ook op creatief vlak uitgedaagd.  

 

We weten nu al dat ze voor ons een verrassing  

in petto hebben. We zijn heel erg benieuwd! 

    

 

 

 

 

Traditioneel gaan de leerlingen van het vierde jaar op 

vierdaagse studiereis naar Nederland. Zij logeren per klas op 

een zeilschip waarmee zij op verkenning gaan op het 

IJsselmeer. Omdat deze onvergetelijke reis de afgelopen jaren 

wegens coronamaatregelen niet kon plaatsvinden, willen we 

dit schooljaar ook onze vijfde- en zesdejaars alsnog de kans 

geven deze buitengewone ervaring mee te maken. 

Een brief met info werd net voor de vakantie naar de 

leerlingen en ouders van 4, 5 en 6 verstuurd. 

 

Heb je moeite om de factuur van een meerdaagse reis te betalen? Contacteer dan de 

leerlingenbegeleiding of dhr. Stienaers van het economaat sa@sjcwoluwe.be. We bekijken op een 

discrete manier hoe we als school kunnen ondersteunen.  

Do 31/03 5-6 Sportprikkels VUB (sportdag) 

Vr 01/04 1 Gezond ontbijt + gezondheidsquiz + schaatsen 

Vr 02/04 2 Info studiekeuze 

Vr 01/04 3 Brusseldagen  

Vr 01/04 1-2 
3-6 

Rapport 4 
Rapport 5 

paasvakantie 

Ma 18/04 1-2-3-4-5-6 Vrije dag (paasmaandag) 

Di 19/04 
t.e.m. 
vr 22/04 

4-5-6 zeilreis 

Do 28/04 2 Trier + sportdag 

mailto:sa@sjcwoluwe.be
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4. SJC is nog op zoek naar … 
 

Onderstaande vacatures raakten nog steeds niet ingevuld of zijn 

nieuw: 

- leerkracht godsdienst 2de en 3de jaar (voltijds) 

- opvoeder (deel- of voltijds) 

- ICT-coördinator 

- LO en wetenschappen 2de graad 

Ken je iemand die ons team graag zou versterken? Ken je een gepensioneerde die graag (nog) eens 

voor de klas zou staan? Laat het ons zeker weten!  

(mail naar de directeur mevrouw Leen Vandeputte: lvandeputte@sjcwoluwe.be) 

 

5. SJC heeft gevonden… 
 

Dankzij een oproep in onze vorige Nieuwsbrief vonden we een leerkracht Frans om de vrijgekomen 

uren Frans in de derde graad op te nemen. We stellen haar graag aan jullie voor. 

 

Karlijn van der Hoeven zal voortaan Frans geven aan de leerlingen van 

6ecwi, 6grwi, 6lawe, 6lawi, 6mtwe en 6wewi. 

Dit combineert ze met vertaal- en schrijfwerk voor kidsgazette (een 

culturele agenda voor gezinnen in het Brusselse) en dramalessen op een 

lagere school. Daarnaast schrijft ze ook mee aan Quartier étoile, een 

methode Frans voor het basisonderwijs.  

We wensen mevr. van der Hoeven boeiende lessen Frans toe in de klassen van onze zesdes. 

 

We kunnen jullie ook laten weten dat dankzij een interne oplossing alle tweedejaars nu 2 lesuren 

Engels per week hebben. Zo neemt mijnheer Machiels sinds februari ook enkele klassen voor zijn 

rekening. Bovendien krijgen de klassen van mijnheer Machiels nog een extra uurtje Engels tijdens 

een studie-uur van het vak godsdienst.  

Dankjewel aan mevrouw Goethals die vele maanden insprong om te zorgen dat alle tweedejaars 

minstens 1 lesuur per week Engels kregen. 

 

 

Join our 

team 

mailto:lvandeputte@sjcwoluwe.be
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In SJC houden we van poëzie. Daarom startten onze leraren op  27/01/2022 hun les n.a.v. 

gedichtendag met het voorlezen van een gedicht. Speciaal voor alle leraren (in spe) en als eerbetoon 

aan Stijn De Paepe  –dichter en leerkracht- publiceren we in deze Nieuwsbrief onderstaand gedicht. 

GEZOCHT: LEERKRACHTEN (1.000) 

Als je er eentje bent, 

als je er eentje kent, 

als je er een gehad hebt, 

lang geleden of recent, 

 

dan weet je het gewis: 

sinds mensenheugenis, 

hoe onbetaalbaar wezenlijk 

een goede leraar is. 

Stijn De Paepe († 22/2/2022) 

Twijfel je om ook voor de klas te staan? Heel wat zij-instromers gingen je voor, ook in SJC. Voor meer 

info kan je terecht op onderstaande sites.  

 

 

 

https://www.onderwijsinbrussel.be/lesgeven-
en-opleiden/leerkracht-brussel/ik-wil-

leerkracht-worden-brussel  

 https://www.leerkrachtbxl.be/  

 

https://www.onderwijsinbrussel.be/lesgeven-en-opleiden/leerkracht-brussel/ik-wil-leerkracht-worden-brussel
https://www.onderwijsinbrussel.be/lesgeven-en-opleiden/leerkracht-brussel/ik-wil-leerkracht-worden-brussel
https://www.onderwijsinbrussel.be/lesgeven-en-opleiden/leerkracht-brussel/ik-wil-leerkracht-worden-brussel
https://www.leerkrachtbxl.be/
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5. Het leven zoals het is: SJC 
 

5.1. I love Europe 

 

Een klasgroep van het 6de jaar stapte samen hun 

leraar Engels (mijnheer Brankaer) in een 

internationaal eTwinning-project met als titel 'I 

Love Europe'.  Dit project stelt de verbondenheid 

met Europese waarden en het Europees 

burgerschap centraal. 

 

Wat houdt het concreet in? 

Onze leerlingen communiceren met leeftijdsgenoten uit andere landen over wat de EU voor hen 

betekent. 

Ze maakten een filmpje om Brussel en SJC kort voor te 

stellen aan de leerlingen en leerkrachten uit de andere 

landen.  

Dit filmpje staat online op de Facebookpagina van het 

project en is te bekijken via deze link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=459472959043600   

 

Daarnaast maakten ze ook een originele ‘Country Presentation’ en 

namen ze deel aan de wedstrijd om een logo voor het project te 

ontwerpen.  

 
 

5.2. Olympiades: onze leerlingen doen het goed!  

 

Martin Lanthier (4gr), Manuela Verdonck (6grwi) en Nicolas 

Bogaerts (6wewi) mogen doorgaan naar de 2de ronde. Veel 

succes! 

 

 

Alyssia Tran (6grwi) mag doorgaan naar de 2de 

ronde van de fysicica en chemie olympiade. 

Proficiat! 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=459472959043600
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5.3. Workshop voor de leerlingenraad (24/01) 

Samen met 9 andere scholen dachten onze leerlingen van de leerlingenraad na over hoe ze een (nog) 

betere sfeer konden creëren op school. 

 

Op donderdag 28 april nemen ze deel aan de actiedag van de Vlaamse Scholierenkoepel. 

 

 

5.4. Poëzieweek 

Het thema van de 10de editie was NATUUR met als motto ‘bloesemingen en overvloed’. 

We (her)ontdekken de poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie. 

Naar jaarlijkse gewoonte riepen we de leerlingen op 

deel te nemen aan onze poëziewedstrijd.  

Verschillende leerlingen ontplooiden zich tot echte 

dichters. Tora (1ste graad), Martin (2de graad) en 

Margo (3de graad) kaapten de eerste prijs weg.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina kan je genieten van hun dichttalent. 
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Licht 
de zon komt op 
overdag is het prachtig 
maar ‘s nachts maakt het je een beetje angstig 
donker en zwart in de nacht 
maar alle kleuren van de regenboog overdag 
dus dat is natuur 
kom maar je huis uit 
dan hoor je vogels en hun gefluit 
er is groen overal 
je hoort geen auto’s, bus of tram 
zoals ik al zei: dit is natuur 
het is prachtig en puur 
 

Tora Allard uit 1A 
winnaar 1ste graad 

 

 

 

Zes letters 
 

N-a-t-u-u-r 

Zes 

Letters. 

Waar ruiken ze naar? 

Vers mos uit het 

kreupelhout. 

Wat laten ze zien? 

Een berg of een boom  

of een eekhoorn. 

Waar smaken ze naar? 

Honing en mango’s en 

vrijheid. 

Wat zeggen ze? 

Gevaar! 

Wij worden 

bedreigd 

door een monster, 

de 
 

M-e-n-s 

Vier 

letters 

hongerig en blind en 

hoogmoedig en 

nog veel meer. 
 

N-a-t-u-u-r 

Zes letters 

maar slechts 

één gave, 

één  

schat. 

Toch niet 

moeilijk om 

te begrijpen! 

 
Martin Lanthier uit 4gr 
winnaar 2de graad 
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Harmonie 

 

Een kleine bij danst vrolijk vliegend op de wind 

Met zoemende vleugeltjes naar de bloem die ze zo bemint 

De bomen zingen zacht hun lied en wiegen heen en weer 

En de zwanen zwemmen sierlijk op het glinsterende meer 

 

De zomerse zon verdwijnt in haar warme gouden gloed 

Duizenden vogels vliegen haar vastberaden tegemoet 

Aan de donkere hemel verschijnen de sterren en de maan 

En de vuurvliegjes blijven wakker terwijl de bossen slapen gaan 

 

Plots wordt de donkere nacht verlicht door felrode vuren 

De rommelende berg spuwt haar woede uit, nu al uren 

Daar wervelt een onrustige zee met metershoge golven 

In de rode schijn van het vuur worden we bedolven 

 

Ook de hemel blijft niet stil: hoor je het bulderende gedonder? 

Snel en scherp flitst de bliksem, een vliegensvlug wonder 

Een wonder dat verwoest, weerkaatst in onze ogen 

Maar na hevige stormen, verschijnen altijd regenbogen 

 

Daar is weer de zon, ze schijnt en straalt en zegt 

“Hier ben ik weer!” terwijl ze de stormen te slapen legt 

De bloemen en vlinders beginnen aan hun dag 

En de blauwe hemel moedigt hen aan met een wondermooie lach 

 

Een licht zomerbriesje kietelt de dieren zacht 

Ook het rustig kabbelende beekje in het woud is blij en lacht 

De magie van de natuur zingt weer perfect in harmonie 

En is dat daar het vrolijke bijtje, dat ik nu weer zie? 

 

Margo Denoyelle uit 5Lawe 

winnaar 3de graad 
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5.5. Opendeurdag (05/02)  

Het was pas een week op voorhand dat we vernamen dat we onze opendeurdag mochten 

organiseren. Het moest wel op afspraak en in beperkte groepen, maar tegen het einde van de week 

waren alle rondleidingen volzet en stonden er zelfs mensen op de reservelijst. Alles verliep vlot en 

ook de mensen van de reservelijst kregen de voorbije weken een rondleiding om de school te leren 

kennen. Op die manier konden we toch aan zo’n 180 kandidaat-leerlingen onze school voorstellen. 
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De opendeurdag was ook een 

ideale gelegenheid om onze 

leerlingen van 3 Taal en 

Communicatie de kans te geven 

hun persoonlijk werk van het vak 

Public Relations tentoon te 

stellen. 

Meer info over deze nieuwe 

richting in de tweede graad vind 

je hier. 

 

 

 

 

 

Na de opendeurdag hadden verschillende eerstejaars ook contact met lagere scholen uit de buurt 

om onze school voor te stellen of te vertellen hoe zij de overstap naar het secundair onderwijs 

hebben ervaren. 

Vragen die regelmatig tijdens dit digitale contactmoment werden gesteld, waren: 

 

- Hebben jullie veel werk? 

- Is er een goede sfeer? 

- Wat doen jullie tijdens de middagpauze? 

- Wordt er eerst herhaald wat we in de lagere 

school hebben geleerd? 

- Hoeveel klassen zijn er ? 

- Wat doen we bij het vak techniek? 

- Hebben jullie een tip voor ons om de overstap 

minder moeilijk te maken? 

 

Onze enthousiaste eerstejaars beantwoordden al hun vragen als echte SJC-ambassadeurs. Dankjewel 

hiervoor! 

Ken je ouders die hun kind graag zouden inschrijven in het eerste jaar van SJC? 

  

Na de vakantie start de aanmeldingsperiode voor het eerste jaar.  

Aanmelden kan van 7 maart (9u) tot 31 maart (16u) via de website  

  https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs  

https://47219002-b503-4b03-8f55-970df45bff14.filesusr.com/ugd/4fa712_c328a768751e4b06a0bdabae970072c9.pdf
https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs
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5.6. Waar liggen de talenten en interesses van onze eerstejaars? 

Met onze projectdagen #fab4+1 hielpen we de eerstejaars 

een antwoord te vinden op bovenstaande vraag. Ze leerden 

hun eigen kwaliteiten en talenten kennen om zo in het 2de 

jaar een basisoptie te kunnen kiezen die hen echt ligt. 

 

Voor de workshops van onze projectdagen 

werkten we samen met leerkrachten van 

Mater Dei, Don Bosco, het Lutgardiscollege en 

studenten van Odisee.  

De leerlingen proefden van verschillende 

domeinen zoals taal en cultuur, maatschappij 

en welzijn, STEM-technieken, STEM-

wetenschappen, moderne talen… 

 

Enkele sfeerbeelden:  
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5.7. Geniet jij ook nog na van je valentijnsbloem? 

 

Onze leerlingenraad maakte met veel geduld zo’n 

130 papieren rozen. 

De gelukkigen werden (tijdens de les) verrast met 

een bloem van hun geliefde, vriend(in)… Zelfs 

verschillende leerkrachten mochten zich onder de 

gelukkigen rekenen! 

Bedankt aan iedereen die heeft meegeknutseld! 
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5.8. Graffiti (esthetica in 5 en 6) 

Onze vijfde- en zesdejaars gingen tijdens de les esthetica naar een voetgangerstunnel in Sint-

Lambrechts-Woluwe om er de kunst van graffiti te ontdekken en te bespreken. 
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5.9. Internationale moedertaaldag  

Op 21 februari vierden we onze moedertaal. We schreven liefdevolle quotes en versierden zo een 

waslijn in onze bibliotheek. 
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5.10. Hoe maak je een rap? 

Onze leerlingen van de eerste graad kunnen je dit demonstreren. Tijdens de les muziek kregen ze als 

opdracht een rapnummer te schrijven over datgene waar ze die dag aan dachten. Eerst maakten ze 

een woordenspin, daarna zochten ze rijmwoorden  om dan vervolgens in groepjes een eigen 

rapnummer te schrijven. Uit onderstaand rapnummer blijkt duidelijk dat ook onze jongere leerlingen 

de actualiteit volgen. Maxime Poli, Maikel Heindrijckx, Darin Prabeesh en Aaron Zimmerman (2EcOr en 

2StemB) lieten zich inspireren door de actuele gebeurtenissen in Oekraïne.   

Misschien binnenkort wereldoorlog drie? 

Dat hoorde  ik gisteren van mijn daddy! 

Ik zag op TV een bom- bardement: 

Poetin, wat een smerige vent… 

In Oekraïne gaan mensen dood. 

Daardoor kleurt het land rood. 

Die kale kleine vieze rat 

heeft  Oekraïne snel ge- pakt. 

 

5.11. Vlaamse Week tegen Pesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorbije weken vonden er verschillende klasactiviteiten plaats, die allemaal pasten in het grote 

plaatje van werken rond mentaal welzijn van de leerlingen. Zo vertelden onze eerstejaars a.d.h.v. de 

klasboom welke plaats of rol ze zich geven in de klas en deed het 2de jaar een teambuildingsactiviteit. 

De leerlingen van het 3de en 4de jaar kregen een workshop rond zelfverwondend gedrag en onze 

vijfdejaars openden de enveloppen die ze tijdens Nei Tred hadden geschreven. 
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Zo willen we het school- en klasklimaat verbeteren en de banden onderling versterken, want 

wanneer leerlingen zich veilig voelen, zullen ze gemakkelijker problemen durven aankaarten of om 

hulp durven vragen. 

 

Na de krokusvakantie organiseren we 

een verwenweek door en voor de 

leerlingen. Verras je klasgenoot met een 

mooi gedichtje, een lekkere koffiekoek, 

een verrassend briefje in de pennenzak, 

een verfrissend drankje… alles kan! 

 

Tijdens de Week tegen Pesten organiseerden we geen specifieke activiteiten, 

maar we brachten de problematiek wel onder de aandacht onder diverse vormen: 

via een filmpje, een presentatie, een liedje… 

 

Ben je als ouder op zoek naar meer info over pesten? Dan is deze brochure zeker 

een aanrader.  

Heb je als ouder zorgen over pesten? Aarzel zeker niet om de klassenleraar of 

leerlingenbegeleiding te contacteren.  

 

 

 

Naar aanleiding van de Week tegen Pesten wensen we nog eens te benadrukken dat alle leerlingen  

ook in SJC terecht kunnen voor een luisterend oor: bij de EHPO-leerlingen, bij de 

leerlingenbegeleiding, bij je titularis…  

Wens je iets te signaleren via mail? Dan mag je die sturen naar meldpuntpesten@sjcwoluwe.be 

 

Word je gepest? Voel je je niet goed in je vel? Is er een probleem dat je wil aankaarten? Weet dat er 

steeds iemand is die naar je wil luisteren. 

 

 
 

Na de vakantie publiceren we een overzicht van al onze EHPO’ers op Smartschool, 

zodat je weet wie zich voor deze rol geëngageerd heeft. Ook via Instagram kan je bij 

hen terecht:  https://www.instagram.com/sjc_ehpo/   

 

https://kieskleurtegenpesten.be/wp-content/uploads/2022/02/Pesten-aanpakken-LR.pdf
mailto:meldpuntpesten@sjcwoluwe.be
https://www.instagram.com/sjc_ehpo/
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Praat je liever anoniem met iemand? 

Dan kunnen onderstaande nummers nuttig zijn, want ook hier kan je terecht voor een babbel. We 

horen jammer genoeg te vaak in de pers dat psychische problemen bij jongeren zijn toegenomen 

sinds de coronapandemie. 
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6. 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. Decathlon, Collect&Go, Collishop, Brantano, Mediamarkt, Coolblue, Fnac… 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. 

 

 

 

Denk je dat je dit wel eens zou kunnen vergeten? Installeer 

dan Trooperbot op je computer, zo doet hij je er telkens aan 

denken wanneer je op een deelnemende site surft. Handig 

toch?  

 

 

https://www.trooper.be/sjc 
 

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

leerlingen. 

 Zo kochten we een nieuw net voor de voetbalgoals op de speelplaats en ook handige schrijftafels om 

bij mooi weer de les buiten te kunnen volgen.  

 

Fijne vakantie! 

https://www.trooper.be/sjc
https://www.trooper.be/sjc

