
 



 

 

Beste ouders, kinderen, vrienden van ons MPI. 

 

Nu ik dit voorwoord schrijf besef ik pas dat het schooljaar bijna voorbij is.   

Het slechte weer van de laatste weken doet ons nog meer verlangen naar de zomer,                                             

en de zomervakantie. 

Het voorbije schooljaar in één woord beschrijven is onmogelijk.  Er gebeurden elke dag wel nieuwe 

dingen.  Het goede inspectierapport was voor iedereen een opluchting en een bevestiging dat ons 

onderwijs kwaliteitsvol is.  De vele uitstappen van de kinderen en de projecten waaraan werd 

gewerkt  zijn voorbeelden van de samenwerking tussen kinderen en de personeelsleden van              

de school.  Jullie kinderen zien openbloeien is voor ons elk jaar opnieuw de grootste uitdaging en 

beloning.   

Het winnen van de wedstrijd ‘Pimp je speelplaats’ is een opsteker waar veel scholen jaloers op zijn.  

Met het gewonnen geld en de hulp van een professioneel medewerker willen wij de speeltuin en    

het grasveld omtoveren tot een belevings- en ontdekkingstuin waar het leuk is om te spelen.          

Ook de tuin rond het prieel zal aangepakt worden.  Een lage afsluiting moet ervoor zorgen dat onze 

kleinsten een veilige speelplek krijgen.  Via sponsoring kon tuinmeubilair aangekocht worden voor  

de komende zonnige dagen. 

Met de artikels in deze Rappeklap willen wij jullie op de hoogte houden van wat zich in de school 

afspeelde de laatste maanden.  Geef gerust uw exemplaar van de Rappeklap aan kennissen en 

vrienden.  Mocht je nog een extra exemplaar willen, vraag er gerust naar bij de titularis.               

Mocht je ook ouders kennen die op zoek zijn naar een school voor hun kind dan mag je gerust de 

naam van ons MPI doorgeven.  Jullie kunnen uit ervaring vertellen hoe uw kind zich op de school 

voelt en wat het leert. 

Beste ouders, wij willen u  bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.                        

Jullie hulp en medewerking is voor ons  belangrijk  om samen  jullie kinderen op weg te helpen naar 

een goede toekomst.  

Tot besluit wens ik namens het voltallige team iedereen een zonnige vakantie toe met alleen maar 

goede dagen en fijne ontmoetingen.   

Vriendelijke groet,  

Johan Segers,  

directeur 

 

 

 

 

 

 



Brailledag 

Op dinsdag 26 april was het opnieuw ‘Brailleday’ !  

Dit jaar was het sporen naar Brussel.  

Gezien de omstandigheden ‘ aanslagen eind maart ‘, bleven een aantal leerlingen toch liever op 

school .  

Maar niet getreurd  !  Het programma werd als het ware simultaan afgewerkt, zowel te Brussel als in 

onze thuishaven ‘Kortrijk’!  

Het verhaal van Thomas!  

Eerst namen we de trein naar Brussel . 

Dan zijn we ter plaatse op stap geweest richting de ‘Grote Markt’.                                                            

We mochten wandelen doorheen de  prachtige ‘Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen’ met tal van 

mooie winkels. Eén van die winkels verkocht alles van Kuifje.  

’s Middags namen we een lekkere lunch.  

In de namiddag gingen naar ons hotel waar we zouden overnachten.  

Alles was er leuk en netjes.  

De dag erop vertrokken  we na het ontbijt naar het metrostation.  Met de metro en een beetje 

stappen kwamen we uiteindelijk aan bij de ‘Brailleliga’.  

De workshops waren  goed voorbereid en we vonden het dan ook leuk om te mogen deelnemen.  

Het werd als het ware een reis door heel wat landen om nooit meer te vergeten.  

Een dansje bracht de sfeer er onmiddellijk in om de ‘draak’ te verjagen. ( China)  

Bij wijze van geschenkje kregen we dan ook een ‘gelukskoekje’. (België) 

In de kookruimte mochten we heerlijke truffels maken uit chocolade. 

Daarna mochten we muziek maken op de ‘Djembé’. ( Afrika).  

Even later waren we op een ander continent ( Noord-Amerika) .  

Het was heerlijk om die ‘ hot-dogs’ te verorberen! 

Helaas kwam het moment van afscheid nemen nader…..maar goed nieuws is ook, dat er volgend jaar 

opnieuw een ‘braille-day’ ingepland wordt!  
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Kinderboerderij Bokkeslot 

In mei leerden we in de A2 en A3-klas over de dieren op de boerderij.                                             

Daarom gingen we op 19 mei een kijkje nemen op een echte boerderij, kinderboerderij Bokkeslot in 

Deerlijk. Onder een stralend zonnetje speelden we met de geitjes, knuffelden met de konijnen, gaven 

de lammetjes een flesje  en luisterden naar het geblaat van de schaapjes.                                                 

’s Middags smulden we van onze boterhammetjes. In de namiddag speelden we op het speelplein.                                                                       

We hebben er heel erg van genoten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project ‘ridders en jonkvrouwen’ 

De klassen B2 enB6 werkten samen het project "ridders en jonkvrouwen" uit. 

Dit project kwam in stand door Ralph(B2) en Harald(B6), want zij gingen in de zomervakantie           
een kasteel bezoeken en wilden daar meer over weten.                                               
Eerst gingen we naar de bibliotheek om boeken uit te zoeken.                                                                                
De oudere lln. van B6 vertelden aan de jongere kinderen B2 wat er             
in de boeken stonden.                                                                              

We knutselden een schild, een paard, een harnas,....                                                                                                   
De juf las verhalen voor en de kinderen moesten tekenen wat ze hoorden.                                                                                                   
De klas B8 kwam voorlezen en gaf dan opdrachten aan de kinderen.                                                                                      
B6 leerde een gedicht van juf Elisabeth.                                                                                                                 
We bezochten het "gravensteen" in Gent.                                                                                             
Wat waren we onder de indruk.                                                                                                       
Als afsluiter kwamen de ouders, grootouders,... naar school voor                   
het "kasteelfeest".                                                                                       

Wij maakten overheerlijke cake klaar.                                                                                                                                 
De jongens werden door kasteelheer Kris tot "ridders van de orde van         
het MPI geslagen" 

Het was een boeiende en leerrijke periode voor jong en oud...   
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Een dag op Athena campus Ter Bruyninge:  

  

Op vrijdag 20 mei gingen we naar ‘Ter Bruyninge’. Voor velen hun volgende stap.  

Het eerste jaar maken de leerlingen kennis met een aantal opleidingen. Vanaf         

het tweede jaar kiezen ze voor hun later beroep: metselaar, lasser, interieurbouwer, 

tuinbouwarbeider, grootkeukenmedewerker, logistiek assistent, … 

 

Na de ontvangst en het wegbergen van onze spullen, zien 

we de klassen verzorging en CA.  

In de klas logistiek assistent(e) zijn we muisstil want er is 

net een eindexamen : “volgens de voorschriften              

een ziekenhuisbed verversen en ontsmetten”. 

 

 

In de keuken ontsnappen ook wij niet aan de strenge regels :          

de blauwe handschoenen aan om onze middaglunch te maken! 

Sommigen kunnen het echter niet laten om even voor te proeven. 

 

Even later trekken we met een busje richting 

serres en mogen daar onze eigen bloem 

potten. 

 

 

Over de middag zitten we gezellig samen 

aan tafel. 

Er valt genoeg te vertellen!                      

 

 

 

Als we even later uitgedaagd worden door een andere 

school, hoeven we niet lang na te denken.                      

We zullen eens  laten zien wat sjotten is! 

   

Tijdens de drukke middag krijgen we nog enkele leuke 

activiteiten bij meester Dries. We steken de handen uit      

de mouwen bij bouw, maken een sleutelhanger en            

een minion. Met toffe spelletjes sluiten we deze dag af.    

Nee, hier zal je je volgend jaar zeker niet vervelen! 

B9/GOK 
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nog enkele sfeerbeelden:  

Eindexamen : bed verversen en ontsmetten in het ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Met wat hulp van Colin lukt het beter. 

                                  

 

 

 

 

Leefsleutels bij 

meester Dries. 

 

 

 

             

          Blij weerzien met enkele oud-leerlingen. 

                      

  

 

 

Onder begeleiding aan de boormachine. 

 

 

 

 

 

Enkele leuke activiteiten als afsluiter. 
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Naar de dierentuin en Technopolis 

 

Ook de A5jes gingen op schoolreis. Sam, Arthur, Milan en Lewis gingen naar de dierentuin in 

Antwerpen.  

Lian, Simon en Yoran gingen als echte wetenschappers op onderzoek in Technopolis.  

Het werd voor iedereen een onvergetelijke dag. 
 

 

 

Paardrijden 

Dinsdag 14 juni gingen we samen met de klas van juf Liselot paardrijden in Leiedal te 

Bissegem.                                                                                                                                                 

Addy bracht er ons naar toe met de bus.                                                                                                                                                 

We vonden het spannend en konden bijna niet wachten om de paardjes te zien.                 

Even later zaten we klaar met onze laarsjes aan.                                                                                                                                                                             

Elk om de beurt mochten we een ritje maken op een paard of een pony.                                                                                             

Het was een leuke ervaring en graag zouden we nog eens terug gaan. 

      Klas A1 juf Griet    en    klas S1 juf Liselot 
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Op fietstocht met B5 en B6 

De  fietstocht was de leukste dag van mijn leven. 

Ik wil het nog een keer doen met klas B5 en B6. 

Maar soms moet Laila opletten op de straat. 

Het was zo leuk dat ik het nog 10.000 keer wil doen.  

Ik verlang tot vrijdag, dan kan ik met de fiets naar huis.  

Als ik uit het internaat ben, wil ik graag met de fiets naar school.  

Ik wil  dat ik met de fiets ook naar huis kan.  

Omdat  de  fietstocht  heel  leuk  was, wil ik elke dag als het mooi weer is met de fiets.  

En we zijn naar het speelbos geweest en naar de blauwe poort. 

En ik wil nog een keer naar het speelbos.  

En we hebben naar het huis geweest van juf Elly. 

De hond van juf Elly is heel mooi.  

En ik wil die hond later hebben.  

De fietstocht was heel leuk voor iedereen die mee was. 

We hebben het hele dag leuk gemaakt!  

Het was een leuke dag, 10/06/16. 

Groetjes: Timmy Vande Vyver 

  

Boudewijnpark                                                                 

Op vrijdag 17 juni bracht een mooie bus ons naar Boudewijnpark in Brugge.                                                          

We hadden geluk! Het was er niet zo druk, het regende (nog) niet en we moesten niet lang wachten 

voor een eerste ritje op de orka’s. We genoten van de zeeleeuwenshow, draaiden rond met de 

dolfijnen, slingerden wild  heen en weer in de piratenboot, speelden op het speelplein…                                                                                                                        

Na onze boterhammen gingen we de kunstjes van de dolfijnen bewonderen.                                                    

Daarna begon het jammer genoeg hard te regenen. We lieten het niet aan ons hart komen en gingen 

naar Bobo’s binnenspeeltuin. Daar was het erg druk, maar we speelden er heel flink!                                                                                                                                                  

Na de regenbui deden we nog enkele attracties en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan.                                                                                                                                                 

Het was een dol-fijne dag! 
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Opendeurdag 

Het was opnieuw recht in de roos!  

Een opendeurdag met een energie die nauw samen ging met de langste dagen van het jaar!  

Om 11.00 was er een bemoedigend woordje en een heuse receptie voor onze 

schoolverlaters en hun families. Heel veel succes voor de toekomst werd hen toegewenst!  

Naadloos vloeide deze happening over naar de BBQ, waarbij naar jaarlijkse gewoonte              

de hongerige magen werden gestild op een gezellige manier van ‘samen zijn’.  

In de namiddag werden alle klasdeuren geopend voor iedereen die er zin in had !                  

Dat wil zeggen, voor wie interesse had voor wat er op school wordt aangeboden en wat er 

nu speciaal is qua aanbod per afdeling en per klas en hoe we dit optimaal aanpakken …. 

Elke klas had een eigen thema uitgewerkt rond een land dat deelnam aan                                

het ‘EK Voetbal’  .  

Zo kon je wandelen door  landen  als België, Zwitserland, Italië  …. 

Telkens was er een rode draad te bemerken! Het EK Voetbal ! 

Om het nog boeiender te maken was er per klas één vraagje of een opdracht of spelletje ! 

Op die manier kon je punten verzamelen voor een leuke prijs!  

Rond 16u. toonden de kinderen hun talenten op het podium dat buiten stond opgesteld. 

Kortom, we waren blij  met dit geslaagde feest dat alleen mogelijk was door uw talrijke  

aanwezigheid !  Dank hiervoor en afspraak volgend jaar !  

Semi-internaat 

Sinds begin juni zorgt ook juf Shauni  mee voor de woensdagmiddagopvang.                                                   

De spectaculaire boardgames komen nu wat minder aan bod maar het zwemmen gaat 

gelukkig nog steeds 1 à 2 maal per maand door…                                                                                                                          

Ook zijn we onlangs op woensdagnamiddag op stap geweest met de lijnbus naar                           

het mooiste speelpark van Kortrijk: de Warande.                                                                                             

Klimmen/klauteren/in de boomhut/in de zandbak/op de piramide/vlottentocht/ en 

rondhossen…Heerlijk, en ook de ZON was aanwezig!!!                                                                                                                      

We zijn nu toe aan onze laatste woensdagen van dit schooljaar, we gaan op uitstap met                

de trein richting Deinze… ook daar ligt een reuzegroot speelpark: de Brielmeersen.                                                      

Elk jaar gaan we daar wel eens naartoe, om te “verdwalen” in het doolhof en veel te spelen 

en wandelen in en op het domein.                                                                                                                                      

Als afsluit, mogen we mee met het internaat naar de Kinepolis.                                                                       

Zo is het einde van de woensdagmiddag-opvang eigenlijk nog rapper aangebroken dan              

het leek…                                                                                                                              

Hihi, als het plezant is hé, dan vliegt de tijd snel!!                                                                                          

Groeten, 

juf Carine, juf Caline, juf Shauni, meester Wolf en meester Kris 

 

 

 

 Pottelspecialiteiten 



IPO zomert!  

Het schooljaar is aan zijn laatste wapenfeiten toe en de zomervakantie staat al popelend op de deur 

te kloppen. Voor twee maanden gaan de schoolboeken dicht en de klaslokalen op slot… en toch blijft 

onze school deze vakantie op volle toeren draaien!  

Want  de kinderen die in het IPO verblijven staan enkele goed gevulde weken te wachten met tal van 
zomerse activiteiten. En we gaan de vakantiecliché’s niet uit de weg!                                                                                     
Wie zomer zegt, denkt aan kamperen. Daarom trekken alle IPO-groepen deze zomer minstens één 
keer op kamp.                                                                                                                                                                                                    
Van de Hoge Rielen in de stille Kempen tot de Koude Keuken in Brugge, hun leefwereld mag zich 

immers niet beperken tot Pottelberg alleen!  

Een korte greep uit het aanbod: het doorwaden van de Ninglingspo of picknicken aan de watervallen 

van Coo, spelen aan de Belgische Kust of genieten van een kampvuur op een mooie zomeravond...                

We doen er alles aan om de kinderen een volwaardige zomer te bieden waar zij later met plezier op 

terugblikken. Laat dat laatste misschien onze belangrijkste taak worden de komende weken!  

Ook in IPO Pottelberg zelf staat er van alles te gebeuren…                                                                

We hebben al twee kippen een nieuwe thuis gegeven achter en rond de moestuin. Zij zullen ons deze 
zomer voorzien van verse scharreleitjes. De serre zelf staat momenteel volop in bloei met 
(kers)tomaatjes, pepers, paprika’s en aardbeien. De moestuin zelf wordt heel binnenkort ook vol 
geplant (van zodra het weer een beetje wil meewerken en de regenwolken ook vinden dat het 
welletjes is geweest). En dat allemaal bio en vers van ’t veld…                                                                                                                
De werken aan de nieuwe living in de gang van IPO 3 lopen op hun einde. De verbouwing is reeds 
achter de rug en momenteel is men met de inrichting van deze leefeenheid bezig. De meisjes van IPO 
3 hopen de nieuwe leefruimte begin deze zomer in gebruik te nemen waarop de jongens van IPO 2 
op die manier twee leefruimtes beschikbaar hebben. Dit alles kan het comfort van de kinderen alleen 
maar ten goede kan komen want het IPO is tenslotte - ook buiten de vakanties - niet alleen hun 
school maar vaak ook hun thuis. Kortom, de kinderen zullen zich niet vervelen komende weken!  
Tot slot wensen we onze collega’s van de dagschool, het internaat en de administratie een 

deugddoende vakantie, veel zon en veel goeie boeken, optredens,… Tot in september! 

IPO medewerkers weekend-vakanties 

De Rakkermeisjes 

Het einde van het schooljaar. 

Nu verlaten wij elkaar. 

Het is terug voorbij dit mooie jaar ! 

Dansen en spelen. 

Lachen om een leuke grap of gewoon van geluk. 

Dat we dit allemaal mochten beleven. 

We hebben hier wat meegemaakt samen met onze groep. 

We zaten niet veel stil dus zijn we echt wel moe en dringend aan vakantie toe !                                                

Aan iedereen een heel fijne, deugddoende vakantie gewenst.                                                      

Liefs, de Rakkermeisjes.  
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Bedankingshoekje 

Dank u wel leesouders en –grootouders!!!  

Het voorbije schooljaar werd er met de klassen van het basisaanbod om de twee weken op 

vrijdag gelezen. Om dit gebeuren te kunnen waarmaken, hebben we een volledig schooljaar 

kunnen rekenen op onze leesouders en –grootouders.                                                                        

De kinderen vonden dit fantastisch en waren telkens heel enthousiast! 

Om onze leuke samenwerking op een toffe manier af te sluiten, hebben we de leesouders en 

–grootouders getrakteerd op een gebakje met koffie, alsook een geschenkje!                        

Nogmaals een dikke merci en hopelijk tot volgend jaar… 

 

 

 

 

Oorblazertjes 

Axana uit klas A7 kreeg op 10 juni een broertje Quinten!  

 

 

 

 

 

 

Onze nieuwe leerlingen 

In het derde trimester mochten we nog 2 nieuwe leerlingen verwelkomen:  

Trowa Masselis  

Louise Nobels 
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Belangrijke data 

* Op vrijdag 1 juli 2016 start de zomervakantie tot en met woensdag 31 augustus 2016.           

* 7 oktober 2016: facultatieve vrije dag                                                                                      

* Er is herfstvakantie van zaterdag 29 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016.                                 

* Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2016.                                                                                                                        

* 18 november 2016: pedagogische studiedag                                                                          

* Er is kerstvakantie van zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017.  

 

Wedstrijd 

De vorige Rappeklap paaswedstrijd werd gewonnen door Iluna Missiaen uit de klas                  

van juf An.     

Zij mocht haar prijs afhalen bij juf Katie. Dikke proficiat! 

Ouders die tijdens de vakantie de school willen bezoeken  of een afspraak 
willen maken kunnen dit telefonisch doen op het nummer van de school       
056 22 66 86 of op het nummer 0485 923 159. 

Voor inlichtingen kunt u ook terecht op onze website info@mpipottelberg.be 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwelkomen u op maandag 29 augustus 2016 tussen 

16u en 19u voor het ophalen van de agenda, … 

 

Een team enthousiaste leerkrachten staat klaar om uw kind 

op te vangen op donderdag 1 september 2016. 

Info aan de ouders 


