
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Het eerste schooltrimester zit er bijna op.  We kunnen terugblikken op vier maanden die een 

aaneenschakeling waren van leervolle maar ook leuke momenten. 

Stilaan ruilen we 2013 in om het Nieuwe jaar 2014 binnen te stappen.  Iedereen kijkt uit naar wat  

het Nieuwe jaar zal brengen.  Wensen worden neergeschreven en wie weet komen ze dit keer ook 

uit.  Onze wens voor het Nieuwe jaar is eenvoudig.  Wij willen als school nog beter samenwerken met 

jullie om het opgroeien van uw kind goed te laten verlopen.   

Velen onder u vulden de bevraging in die wij via uw kind bezorgden.  Het is voor ons een steun te 

weten dat jullie echt betrokken zijn met de school en haar werking.  Bedankt voor jullie antwoorden.   

Momenteel zijn wij volop bezig om de antwoorden op te tellen.  Nu reeds zien wij waar wij als school 

nog kunnen aan werken.  Dit zullen dan onze goede voornemens zijn voor het komende jaar.   

 

In het putteke van de winter zorgen kerstballen voor wat sfeer 

De mooiste kerstkaarten brengen fijne wensen over en weer 

Goede voornemens houden ons bij het begin van het Nieuwe jaar in de ban 

Simpelweg gelukkig zijn is wat wij je wensen omdat je het nergens kopen kan 

 

Johan Segers, 

directeur 

 

 

 

  



 
 

Bakkerij ‘Soete’ 

Op 28 november gingen wij  bakkerij Soete in Heule bezoeken. 

Eerst kregen we een rondleiding. Dan gingen we zelf aan de slag.  

We maakten lekkere broodjes. 

We kochten ook nog brood en chocolade in de bakkerij. 

Dank u wel voor de leuke en vooral lekkere uitstap. 

Groetjes KLAS L 

 

 

Naar het postkantoor 

* Op donderdag 5 december 2013 stapten we met onze eigen geschreven brief naar het postkantoor 
te Kortrijk.   We leerden over de post en hoe we een brief moeten schrijven. ( Ismael) 

* Bij het binnen gaan, hebben we een kaartje getrokken met een nummer. We moesten even wachten 
op onze beurt. Na een tijdje kwam ons nummer op een groot scherm. ( Xander) 

* De man aan loket 4 was heel aardig, want we mochten zelf onze postzegel op de rechter bovenhoek 
van onze envelop plakken. ( Kjenta) 

* Wist je dat een brief in braille gratis verstuurd wordt? Er moet geen postzegel op, maar wel een 
stempel waarop " braillestuk " staat. Die stempel hebben we geleend van de directeur. ( Ingwy ) 

* In het postkantoor hebben we ook verjaardagskaarten, Kerst- en nieuwjaarskaarten bekeken.       
Ook hebben ze grote en kleine dozen om een pakketje te versturen.                                            
Omslagen kan je er ook kopen in alle soorten. ( Salam) 

* Niet alleen de Sint kwam op vrijdag langs, maar ook ons briefje lag al in de brievenbus.                       
Ik was heel benieuwd wat er in mijn brief stond. Het was een 
lieve brief. ( Cheyma)  

Effe weg 
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TIPTOE DAG  

Op 10 december werden we voor een SVS activiteit uitgenodigd te Moorsele : de tiptoe dag voor onze 

jongste leerlingen. 

We vertrokken dinsdagmorgen met de bus met klassen A , A1 , A2 , B1  en V1 voor een dag vol sport 

en spel.  

De dag werd weer goed georganiseerd. We werden in 2 groepen verdeeld en startten de activiteiten 

vol enthousiasme. Wat konden we er zoal doen ? 

  Fietscircuit met aangepaste driewielers en stopplekjes om even eendjes te vissen. 

 Bewegingscircuit met slingertouwen , reuzentrampoline , … 

 Volksspelen aangepast aan de kinderen 

 spel met de parachute en ballen , ballonnen 

De voormiddag werd afgesloten met een demo door circus Sven. Hij toonde de kinderen eerst voor 

hoe je bepaalde circustrucs kon uitvoeren en daarna mochten we zelf aan het werk.                          

De kleinsten waren vooral onder de indruk van zijn truc met de hele hoge éénwieler ! 

Na de lunch konden we nog 2 activiteiten meedoen : 

 dansinitiatie onder leiding van 2 enthousiaste dames (al moeten we toegeven dat onze kinderen 

en personeel ook hun beste beentje getoond hebben) 

 springen en  “brielen” op de verschillende springkastelen 

Het was een superdag ! Zowel leerlingen als leerkrachten en stagiaires waren pompaf ! 

Groetjes juf Kartrien , Chiara , Lucrése , Griet , Marleen , Hilde L. , Cindy T. , Cindy  
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Sinterklaas en speelgoed 

Enkele dagen voordat de lieve sint op bezoek kwam deden we een wandeling naar de stad om er zijn 

grote speelgoedwinkel te bewonderen. Er stond heel veel moois. Amirah wou een furbie. Lego en 

playmobil waren ook in trek. Elk kind vond wel iets.  

We gingen ook de berenkermis bezoeken en daar konden we op een knop drukken zodat de kermis 

ging draaien en alle lichtjes aan waren. Alle beren kwamen zo tot leven. Prachtig !! 

Na een half uur stappen waren we terug op school en konden we  verder dromen van de cadeautjes 

die sint ons misschien zou brengen… 

Klas D1 en D2                                                            

 

 

Sinterklaas in het Shopping Center te Kortrijk 

Op 29 november mochten klassen B en V1 op bezoek naar de Sinterklaas - stand in het Shopping 

Center ! 

We namen het openbaar vervoer en raden dit aan alle collega’s aan :  want de rit met de lijnbus was 

op zich al een hele gebeurtenis !  

Daar gekomen werden we heel hartelijk ontvangen en er lag allerlei lekkers voor ons  klaar. 

De Sint had er REUZE dozen koekjes klaarstaan in allerlei smaken . We mochten ook eens Zwarte 

Piet spelen en vonden het super grappig dat ook juf Katrien een zwarte snoet kreeg ! 

Tot volgend jaar dan maar lieve kindervriend !    

 

 

 

 

Semi-internaat 

woensdag 27 november 2013 : bezoek aan het huis van de Sint 

Na een lang jaar ongeduldig wachten was het woensdag weer een hoogdag voor de kinderen 

van het semi-internaat!!  We mochten een bezoek brengen aan het huis van de Sint (en zijn 

vele zwarte pieten….) 

We moesten een brief maken met al het toffe speelgoed dat we graag zouden willen en dan 

werd de brief verzonden naar de brieven-piet!! 

Wat later moesten we helpen in de speelgoedkamer… allerlei speelgoed stond klaar om in de 

juiste zakken te steken… na een kort bezoek aan de paardenpiste mochten we eindelijk bij de 

Sint gaan om ons vragenlijstje te zeggen en een paar liedjes te zingen, zo heeft Ismael het 

nieuwe liedje van juf Els fantastisch goed gezongen en waren de Sint en zang-piet enorm 

verrast!!!! 

woensdag 4 december 2013 : de Sint is langs geweest met veel nieuw speelgoed en spelletjes!!!! 

Joepie… een namiddag lang spelen met al het nieuws was super plezant!!!! Iets nieuws voor 

de WII en Playstation, nieuwe bouwdozen van Clickx en Playmobil en dan nog 

gezelschapspelen was meer dan genoeg om een jaartje verder te kunnen doen 

Effe weg 

 



 
 

HOOR WIE KLOPT DAAR? 

 

 

Wat is het toch lang wachten tot 6 december. Met het semi-internaat   

gaan we daarom vooraf naar “Het huis van de Sint”. We mogen een 

kijkje nemen in het magazijn waar de speelgoedzakken klaar liggen en 

de pieten leren ons hoe we veilig over een dak kunnen wandelen. 

 

 

 

 

Eindelijk is het 5 december. Zal de Sint door het stormweer wel kunnen 

komen? 

We geraken deze nacht moeilijk in slaap. Maar wat een verrassing : 

aan de prachtige tafel vol speelgoed en snoep te zien, moeten ze op 

het internaat extra braaf zijn geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is het zover: Sinterklaas komt op bezoek in onze school. In zijn groot boek kan hij zien hoe 

goed wij ons best hebben gedaan. Gelukkig heeft hij alleen maar lachpieten mee. 

 

De oudsten moeten echter eerst hun weg zoeken in                     

een sinterklaas-speurtocht vooraleer ze hun speelgoedzak in 

ontvangst mogen nemen. 

Met enkele zelfgemaakte liedjes wordt afscheid genomen van 

Sint en zijn pieten. 

Bedankt en tot volgend jaar! 

            de schrijfpieten van T1 

 

Pottelspecialiteiten 

 



 
 

SEMI-INTERNAAT 

woensdag11 december 2013 : joepie, we mogen gaan zwemmen naar het zwembad in Zwevegem!!!! 

woensdag 18 december 2013 :  eindelijk… bijna kerstvakantie… maar als afsluiter van dit jaar toch nog 

eerst een  kerstfeestje in het semi-internaat… groeten en tot in 2014.      

 

INTERNAAT 

Op woensdagmiddag 6 november mochten wij naar het poortgebouw van de V-Tex. Daar waren 

enkele mannen die kunstjes uit het circus voor toonden! Ze deden voor ons een grote show,              

op het einde zelfs met vuur! Ook wij konden trucjes leren:  

 

                    

 

 

 

We probeerden op een ton te lopen,  te fietsen op 1 wiel,   trucjes met de diabolo, 

 

    

 

 

 

… en te draaien met een schotel. Dat was moeilijk!         Ook de juffen waagden een poging… 

En zoals in het echte circus konden we ook popcorn of suikerspin eten. Het was een reuze fijne 

namiddag! 

De Kapoenen, De Bengels, De Maansterren – Internaat. 

Kelly Family op bezoek in De Democratiefabriek  

Op woensdag 4 november brachten we een bezoek aan een doe-tentoonstelling over identiteit, 
diversiteit en actief burgerschap. 
De meisjes bezochten in duo’s de democratiefabriek, ze kregen er allerhande opdrachten die hen 
telkens uitdaagden hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen.                  
Er waren interactieve standen met opdrachten en dilemma’s  over controversiële onderwerpen, over 
samenleven in diversiteit, over actief burgerschap en over onze democratie. Telkens moesten ze 
oordelen, een positie innemen en hun mening of ervaring in vraag stellen. Telkens bespraken ze dit 
met elkaar en kregen ze korte feedback over hun keuze of het onderwerp.  
Op deze leuke, speelse en leerrijke manier werden onderwerpen zoals racisme, discriminatie, 
verdraagzaamheid, oorlog…..opnieuw onder de aandacht gebracht en  bespreekbaar gemaakt binnen 
de leefgroep. 
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Drecilla Bondo (16) wint Habbekrats Got Talent in Kortrijk 

woensdag 27 november 2013 om 19u52  

Kortrijk - De eerste editie van Habbekrats Got Talent van de vzw Habbekrats is gewonnen door de 16-
jarige Drecilla Bondo (oud-leerlinge MPI Pottelberg) uit Kortrijk.  

 

 

 

 

 

Foto BWB © Foto BWB  

 

De afdeling van de vzw Habbekrats in Kortrijk was woensdagmiddag het decor van een heuse 
talentenjacht. Jongeren van alle afdelingen van de vzw (Kortrijk, Gent, Oostende, Halle, Hamme, 
Wetteren en Antwerpen) konden er hun kunsten laten zien. De winnares Drecilla Bondo ontving onder 
een daverend applaus de trofee van Habbekrats. 

“Ik zing nog maar van m'n 13 jaar. Toen is mijn interesse in muziek pas echt begonnen. Ik weet dat ik 
nog veel kan verbeteren, maar ik krijg nu al veel complimentjes”, glundert de winnares van de 
talentenjacht. “Voor de wedstrijd heb ik 'We Found Love' gezongen van Rihanna.” 

De acts die aan bod kwamen, waren heel divers. Heel wat leden hebben gezongen, maar er waren 
ook breakdancers, beatboxers, toneel en enkelen speelden djembé. 

(JHR) 

Uit Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad 

 

Drecilla Bondo uit leefgroep “Kelly Family”:  

“  Ik heb deelgenomen aan  “Habbekrats got talent”  in Kortrijk. 

Er hebben ongeveer 20 jongeren deel genomen  aan deze wedstrijd.  

Allemaal waren ze uniek en heel tof! Er was ook een jury die commentaar en punten gaf. 

Het publiek mocht  1 keer stemmen en zo de winnaar kiezen. 

Na lang wachten op de prijsuitreiking,vol spanning …... ben ik uiteindelijk de winnaar geworden. 

Ik werd geïnterviewd door WTV-Focus en Het Laatste Nieuws en ik  mocht  op maandag 2 december 

op radio quindo mijn lied (We found love van Rihanna) waarmee ik heb gewonnen,  begeleid door de 

gitaar,  brengen. “ 

Pottelspecialiteiten 
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Kids met talent: Cyclocross 

 

Wie had ooit kunnen denken dat op onze school een ware opvolger voor Sven 

Nijs zat ? 

Rappeklap stapte vlot de klikpedalen in en spoedde zich op weg naar Jordy 

Vandevyvere, een mogelijks nieuw aankomend cyclocross-talent.   

U bent gewaarschuwd …. Over enkele jaren op zondagnamiddag hoort u 

misschien de naam nog terug …  

 

     Jordy Vandevijver ( 12 jaar) , Sven Nijs-fan 

En opvolger? 

Rappeklap :  De weekends zijn voor jou waarschijnlijk een feest, is het niet, Jordy ? 

Jordy: Inderdaad.  Ik moet soms tot 2 keer een wedstrijd gaan crossen, net zoals de profs. 

Rappeklap: Rijd je dan ook even lang ?  Zo’n uurtje ? 

Jordy: Dat nu nog niet.  Bij onze leeftijdscategorie (E +, nvdr) rijden we 20 minuten tegen                  

de hoogste hartslag aan.  Hoe ouder je wordt, hoe langer de wedstrijden uiteraard. 

Rappeklap: En ziet zo’n parcours er dan ongeveer hetzelfde uit als bij de profs ? 

Jordy:  Ja, ongeveer  wel.  Het is wel nooit op dezelfde plaats als de profs, maar ook met 

trappen, balkjes, modder, zand, … 

Rappeklap: Fwieieieie….. (fluit tussen de tanden).  En over welke gemiddelde snelheid spreken we 

hier dan Jordy ? 

Jordy:  Hangt natuurlijk een beetje van het parcours af.  Als we een hard, goed berijdbaar 

parcours voorgeschoteld krijgen, halen we toch vlug zo’n 25 km/h.   En bij modder en zand 

gaat het wat trager, zo’n 15  km/h. 

Rappeklap:  Stevig … Ik mag veronderstellen dat je meer dan 1 fiets hebt ? 

Jordy: Zeker, ik heb 4 Sportivo fietsen.  Dat is ook nodig, want wij hebben net zoals de profs 

een wisselzone. 

Rappeklap: En spreken we bij jou over zomaar  een hobby of ruikt het naar meer ? 

Jordy: Wel, ik ben toch Belgisch en Europees kampioen in mijn klasse.  Wereldkampioen is 

niet gelukt, dat is Jente Bruyning.  Maar het is mijn grote droom om door te stoten bij de profs 

en ook mee te doen aan het wereldkampioenschap, want dat zijn toch altijd de mooiste 

wedstrijden. 

Rappeklap: We duimen mee met jou Jordy !  Over wereldkampioenschap gesproken, wie wordt straks 

in 2014 de nieuwe wereldkampioen ?  

Jordy: Ik tip op Nijs of Albert, dat zijn de sterke mannen van het moment.  Maar ze zullen goed 

moeten opletten voor Lars van der Haar, want die rijdt uiteraard voor eigen volk ! 

Rappeklap:   We kijken er alvast naar uit !  Bedankt voor dit gesprek en we duimen voor 

de toekomst !  

Kids met talent 

 



 
 

 

Ook dit jaar organiseert onze school een SPONSORAVOND en dit op zaterdag 29 maart 2014. 

Dit evenement bestaat uit een receptie gevolgd door een WALKING-DINNER (koud- en warm 

buffet/dessert buffet) voor 200 personen.  Zoals vorige jaren worden alle hapjes, gerechten, dranken 

geschonken door verschillende restaurants, traiteurzaken, handelszaken , serviceclubs, banken …van 

de regio Kortrijk.  Ons personeel zorgt voor de coördinatie van de avond; zoals het klaarzetten en de 

versiering van de lokalen, de bediening, het bereiden van gerechten,… 

Als velen een ( klein ) steentje bijdragen kunnen wij een geslaagde sponsoravond organiseren ten 

goede voor onze kinderen!! 

Dit jaar staat alles in het kader van onze lopende  schoolprojecten “ mijn speelplaats mijn wereld “en 

“mijn kamer mijn thuis”.  Zie websites “www. mijnspeelplaatsmijnwereld.be  en 

“www.mijnkamermijnthuis.be 

Kaarten voor deze avond worden verkocht aan 50 euro p/p  (alles inbegrepen tot 24.00u). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Naar aanleiding van de WK 2014 even de Fairplay-regels opfrissen. 

Deze regels worden ook toegepast tijdens het voetballen op het Jeugdplein! 

Lees ze nog eens goed, dan weet je hoe een echte voetballer zich gedragen moet! 
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Belangrijke data 

 Er is Kerstvakantie van zaterdag 21 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014. 

 Op woensdag 29 januari 2014 is er open internatendag. 

 Er is Dikke-truiendag op 28 februari 2014.  

 Er is krokusvakantie van zaterdag 1 maart 2014 tot en met  zondag 9 maart 2014. 

 Op 29 maart 2014 is er een sponsormenu.  

 

 

 

 Er is paasvakantie van zaterdag 5 april 2014 tot en met maandag 21 april 2014. 

       

 

 

 

 

Oorblazertjes 

Juf Katie werd begin november voor de tweede keer oma. Haar kleinzoon heet Timo en hij is                

het broertje van Nora. 

Op 17 oktober 2013 is Levi geboren. Hij is het kindje van de zus van Sydney van Iseghem uit 
klas N. 

Felix Tack kreeg er een halfbroertje bij, Azzaro.   

 

Onze nieuwe leerlingen 

Wij zijn blij om weer enkele nieuwe leerlingen te kunnen verwelkomen! 

 

Reno Techel 
 

Jenne Devarrewaere  
 

Chakib Lasgaa Amari 
 

Emmanuel Akakpo  
 

Milan Dons  
 

Anthony Amarouche 
 

Schaimaa Assahraoui 

 
 

Info aan de ouders 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


