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Drie koningen  
met enen ster!  
Intussen volgden met het Feest 
van de Openbaring ook de Wij-
zen uit het Oosten de ster en 
vonden er Jezus, het Kerste-
kind. 
 
 
Aan jullie allen bij het begin van 2023 de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Voor jullie 
zelf, maar ook voor de mensen in je nabije omgeving: een goede gezondheid!  
  
 

Personeel 
• Proficiat juf Eva met de geboorte van Rachelle op het Feest van de Openbaring! 
• De vervangingen wegens ziekte voor komende periode: 

- K3a op donderdag en zorg voor K3: juf Delphine 
- L3a: juf Annik en juf Bo (vrijdag) 
- Zorg L1: juf Karin 
- Zorg L2: juf Nadine 
- Zorg L3: juf Jana (maandag-, dinsdag- en vrijdagvoormiddag) 
- Zorg L4: juf Christa (maandag- en dinsdagvoormiddag) 
- L6b: meester Nick en juf Sandra (maandagnamiddag, anders zorg L5L6) 

- Enkele tijdelijke leerkrachten met een deeltijdse opdracht op 
onze school: juf Kjenta, juf Evy, juf Celine, meester Jari en juf Melanie 
- Toezicht voor de slaapklas: juf Dina 
 

< Welkom Zayen! 
 
Smartschool!? Help!  
Heb je zelf of hoor je mensen met Smartschool-problemen of inlog-
nood? We proberen je te helpen! 
Via smartschoolsintjozef@gmail.com word je graag door juf Ann-So-
phie ondersteund. 
 

mailto:smartschoolsintjozef@gmail.com
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Kalender 
• Maandag 9 januari 2023 8.30 uur: herstart met heel wat nieuwe Beren en met enkele 

leerlingen die doorschuiven van de Berenklas naar K1. Welkom aan Nina Willaert, Myr-
the Buyens, Noah Deruyter, Diamilatou Bah (zus van Ramata L5a en Fatoumata L3a), 
Joseph Rogiers (broer van Paula L1a) en Sara Mohamud Said (zus van Khadra K3b en 
Sidra K2b). Een goede start in de Berenklas gewenst! 

• Woensdag 11 januari 2023: ons Kriebelteam van vrijwilligers gaat op stap in de klas-
sen om te kijken voor neten en/of luizen. Net voor de kerstvakantie waren deze beest-
jes iets te ijverig op stap. Hebben we hier extra aandacht voor?  
Oproep! Het Kriebelteam zoekt nog enkele extra vrijwilligers om hun team te verster-
ken. Lukt dit voor jou? Geef je naam door! 

 

Selectie van werken in de kerstvakantie 
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Alain Tant: oud-leerling vol muziek: 
eerste winnaar Humo’s Rock Rally! 

• Op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luna_Twist   
• Alain Tant had in 1978 muzikaal de eerste 

doorbraak door samen met Ieperling Filip 
Moortgat, Dirk Blanchart en de groep Once 
More. Zij wonnen de finale (met o.a. De 
Kreuners) van de eerste Humo’s Rock Rally. 

• Met Luna Twist ging het van 1981 tot 1983 
nog harder. Met ‘African Time’ (1982) 
scoorden ze een hit die het in 2022 nog 
steeds goed doet in de lijstjes van de beste 
Belgische singles ooit. 

https://www.youtube.com/watch?v=NW8fbRONr3c  
• Alain Tant werd jarenlang door vele Belgische, maar ook interna-
tionale artiesten gevraagd als studio- of achtergrondzanger. In het 
programma TV-Bingo in 1988 kondigde Alain Tant de start van zijn 
solo-carrière aan  
https://www.youtube.com/watch?v=htwkFtZUQHI  
• Nog steeds is Alain een graag gezien gast. Op vrijdag en zaterdag 
28 en 29 oktober was er in de brouwerij van Sint-Bernardus te 
Watou een bijzonder eerbetoon aan Rik Denys en zijn groep The 
Boondocks. In deze ode mocht Alain voor twee keer 300 toe-

schouwers meerdere nummers zingen en het publiek op sleeptouw nemen. 
• Tijd voor enkele vragen: 

 
Alain, wat is jouw band met de Ieperse Sint-Jozefsschool? 

Ik mocht van peuter tot het zesde leerjaar in Sint-Jozef naar school gaan. Wij woonden niet ver 
in de Meenseweg 69. 

 
Welke herinneringen heb je nog? Van wie kreeg je les? Heb je nog enkele foto’s uit jouw schoolcarrière in de 
Sint-Jozefsschool?  

Ik heb heel vroege herinneringen aan de bewaarschool. Ik was reeds vanaf mijn vier jaar in het 
tweede freubel, zoals dat toen werd genoemd, bij juffrouw Erva. Geen idee hoe haar echte 
naam was. Rond 1961 gingen de lessen nog door in de oudere klassenlokalen. Vanaf 1962 
werden de vorig jaar afgebroken klaslokalen gebouwd. In het derde kleuter kreeg ik les in de 
toen nagelnieuwe gebouwen met de drie kleuterklassen. Ik herinner me nog de ruime vensters 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luna_Twist
https://www.youtube.com/watch?v=NW8fbRONr3c
https://www.youtube.com/watch?v=htwkFtZUQHI
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en als kind was ik gefascineerd door de aanduidingen aan de kapstokken. Deze hadden geen 
nummering, maar figuurtjes.  
Bijna iedere keer wanneer de les gedaan was, wierp er eentje van de klas zich plat op zijn buik 
in de gang, waarna de rest er zich op smeet. Hmmm, een beetje zoals in de rugby. 
In het derde klasje zat ik bij een leuke non. Helaas ben ik haar naam vergeten. Het verwonderde 
me niet toen ik hoorde dat ze jaren later haar kap over de haag gesmeten heeft en samen was  
wonen is met een man.  

 
Hier zie je Alain Tant met korte zwarte broek rechts vooraan. Deze poseren n.a.v. de schoolfeestact gebeurt hier 
voor onze vroegere C-blok (het kleutergebouw), in 2021 afgebroken. Alain herkent nog op deze foto: Guy Ste-
vens, Jan Vervisch, Marc De Wolf, Geert Deleu, Geert Vergouwen en Veronique Aben. 

 
Ging het altijd even vlot en plezierig aan toe? 

In de afdeling ‘eerste tegenslagen en illusies verwerken’ wil ik toch het volgende vertellen. Ie-
der jaar ging op de koer het schoolfeest door met veel muziek, dans en spelletjes. Tijdens de 
repetities won ik steeds in het naar de overkant lopen met hindernissen. Steeds opnieuw en 
opnieuw. Ik leek wel de gedoodverfde winnaar. Een van die oefeningen bestond erin om door 
een open patattenzak te kruipen. Dat ging steeds vlot. En … ja, net op de hoogdag met alle 
ouders erbij lukte me dat toch niet vlot zeker. Ik won tegen de verwachtingen niet. 

 
De schoolfeesten van Sint-Jozef zijn legendarisch. Toen ook al? 

Ieder jaar, ook vele jaren later toen ik al op het Ieperse College zat, stond er een non met een 
bandopnemer klaar om op het schoolfeest telkens hetzelfde nummer te draaien. Pas 40 jaar 
later heb ik ontdekt welk muziekstuk het was: de Radetzky-march van Johann Strauss Sr. 
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Waren er nog bijzondere figuren in jou klasgroep? 

Er zaten in mijn klas nog een paar illustere namen. Marc de Wolf werd de latere producer op 
de VRT. Hij woont nu in Frankrijk. Wijlen Jan Vervisch die vele jaren een van de krachten achter 
Ieperse rally bleef, zat ook bij mij in de klas. 

 
Je moet nog een mede-leerlingen een voorval betaald zetten? 

In het derde kleuterjaar beleefde ik mijn allereerste kennismaking met geweld. De mens als 
'predator '. We speelden met de blokken, een soort van grotere versie van de Lego-blokken. 
Op een gegeven moment nam een jongen een blok dat van mij was van me af. Ik trok het terug 
uit zijn handen. Hij gaf me een vuistslag recht op mijn neus en het bloed stroomde over mijn 
gezicht. Van het verschot weende ik bittere tranen. De misdadiger was Dirk Depover. Ik weet 
niet of hij nog leeft, maar indien wel, mag hij het nu zestig jaar later goedmaken door me eens 
te trakteren.  

 
Je mocht met de muzikale tenoren van de regio Ieper-Poperinge uit de laatste 40 jaar een belangrijke gastrol 
nemen in het eerbetoon aan The Boondocks. Proficiat! Weet dat je steeds welkom bent op onze school! Een 
bezoekje aan onze nieuwbouw-school? 

 
Alain Tant zie je hier op de eerste rij, de tweede van rechts, tussen Dominiek Pattyn (o.a. The Boondocks, de 
Drumband van de Heilige Familie en Edward) en Joost Denuwelaere (o.a. Bloedend Hart). 


