Beste ouders,

Voor u ligt de nieuwste versie van de Rappeklap. U vindt er opnieuw een overzicht van
de activiteiten waaraan de klassen hebben deelgenomen. En dat zijn er weer heel wat
geworden.
Nu de winter voorbij is, en de eerste zonnige dagen een feit zijn, beginnen de juffen,
meesters en kinderen te dromen van de komende activiteiten.
Op 24 mei gaat ons schoolfeest door. Op de middag een gezellige barbecue, gevolgd door
optredens van de leerlingen. MPI Got Talent, is het thema van het schoolfeest.
Onze leerlingen laten hun talenten dan ook graag zien. Eenmaal het schoolfeest voorbij is,
kunnen we stilaan denken aan de schoolreizen.
De afgelopen maanden werden opnieuw heel wat werken uitgevoerd om onze school te
verfraaien: schilderwerken, nieuwe douches op het internaat, nieuwe verlichting in
een aantal klassen, verder werken aan de herinrichting van de speelplaats en renovatie van
de kamers op het internaat.
Er werd ook heel wat gerealiseerd rond uitstraling van de school. Onze nieuwe website komt
eerstdaags online net als onze Facebook-pagina. De ramen aan de straatzijde werden
voorzien van kleurige stickers die duidelijk maken dat wij een buitengewone school zijn,
die sterk is in anders zijn.
Dit alles was mogelijk dankzij heel wat sponsors, maar vooral dankzij heel wat helpende
handen.
Ik wens jullie een deugddoende vakantie toe en veel leesgenot.

Vriendelijke groet en hopelijk mag ik jullie op ons schoolfeest verwelkomen.

Johan Segers
Directeur

Effe weg

Hallo, wij zijn klas S, de klas van meester Tom.
Op vrijdag 31 januari gingen wij schaatsen samen met de klas van
meester Bart en de klas van juf Peggy.
Er waren wel veel kinderen uit andere scholen. Het was druk die dag.
Wie zelf schaatsen had, mocht ze meebrengen, zoals Noa, Remi en
Nathaniël.
We moesten allemaal handschoenen dragen voor de veiligheid.
Het ijs was koud en gelukkig glad ! Maar wij hadden het wel warm door
de inspanning.
Juf Veronique en meester Bart hielpen ons bij het schaatsen, terwijl
meester Tom ons aan de kant hielp. Want eigenlijk durft hij niet goed
schaatsen. Hihi ! Veel kindjes zijn gevallen.

Er was super coole muziek ! (Joyce, Robbie en Denis)
Schaatsen is leuk ! (Jessica en Axel)
Schaatsen is heel moeilijk (toch zeker voor mij, zegt
Milan).
Maar Milan kon vlug schaatsen door mijn hulp.
(Mathias)
Ik vond het dan weer gemakkelijk. (Ashley en Noa)
Je hebt er veel plezier aan, ook al is het moeilijk. (Tijl)
Het was super cool !
Groetjes, klas S (Denis, Noa, Robbie, Joyce, Milan, Ashley, Axel, Jessica, Mathias, Tijl, Mano, Tom)

Huwelijk klaspoppen
Op donderdag 13 februari mochten wij samen met onze juffen een echt huwelijk bijwonen.
Een heel speciaal huwelijk. Een huwelijk tussen 2 klaspoppen: Jules en Jenny.
Jules en Jenny hebben elkaar leren kennen in basisschool Het Open Groene in Marke.
Het was liefde op het eerste gezicht! Jules deed Jenny een aanzoek en op 13 februari was
het eindelijk zover. Alix, het dochtertje van juf Joyce, was de getuige van Jules. En omdat Alexe,
het dochtertje van juf Nancy, een klasgenootje is van Alix, mochten de leerlingen van A4 ook mee.
Het was voor ons ook een mooie afsluiting van het thema Valentijn, waarin we onder andere geleerd
hebben over het ontstaan van Valentijn.
Het was superleuk! We wensen Jules en Jenny nog veel leuke jaren toe. En wie weet, binnenkort
misschien een baby?

Effe weg

De V-Klassen naar de Braille Dag !
Zoals sommigen wellicht hebben gezien op TV, zijn we naar Planckendael gegaan
voor de Braille Dag.
Het was een dag om nooit vergeten, want we kregen Ketnet mee op onze tocht !
Onze gids was super, want ze wist heel veel. Ze liet ons voelen aan schedels en pelzen.
We konden ook naar dingen luisteren. Al onze zintuigen werden geprikkeld !
s’ Middags kregen we een heel lekker middagmaal met een chocomousse als dessert en bij
het vertrek stond voor iedereen nog een geschenk klaar !
Daarom nog eens een grote DANK aan de Brailleliga !

WELLNESS - wandeling
Winterwandeling…lentewandeling ? Dat klinkt ons allemaal bekend in de oren, maar hebben jullie al
gehoord over een “WELLNESS - wandeling”?
Wel, het zonnetje schijnt, iedereen welgezind en samen trekken we de natuur in voor een speciale
wandeling.
We genieten met volle teugen van het “buiten zijn” na een lange winterperiode.
Af en toe is er een stop voorzien en moeten we verschillende opdrachten uitvoeren.
Bewegen : De juf doet voor en wij imiteren de bewegingen. Zo maken we alle lichaamsdelen lekker
los!
Verzorging : We maken groepjes en classificeren. Welke producten passen bij welke verzorging?
Relaxatie : We zijn heel stil, luisteren naar de natuurgeluiden en komen volledig tot rust.
Welke geluiden hebben we gehoord?
En zoveel meer..
Wat we op de foto aan het doen zijn ?
De opdracht luidde : omlijn elkaars handen en voeten…dat is pas samenwerken!
En ja.. spontaan uit de kindermond : “Juf.., het was supertof !
Wanneer doen we dit nog een keer?”
WELLNESS groet,
juf Connie, juf Katia en hun tieners
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Netbaltornooi meisjes
Dit jaar stonden de oudste meisjes op de 3de plaats.
Dat zijn Houda, Lien, Vanessa en Laurine.
Het was zeer spannend, want we moesten strijden voor de 3de plaats.
En de jongere meisjes op de 2de plaats.
Dat zijn Romy, Tessy, Dounia en Chelsea.
De coachen waren meester Jan en juf Evelien.
We stonden misschien niet op de 1ste plaats, maar het was wel leuk.
Groetjes,
De tornooispeelsters Houda en Lien

Kinderyoga (interview met juf Natascha)
Hoe kwam je bij het idee om yoga te geven aan kinderen?
Door de inrichting van de WELLNESS-ruimte heb ik mij afgevraagd wat daar eventueel verder kon
mee gebeuren.
In de werkgroep ‘WELLNESS’ hebben we daarover beraadslaagd en zijn we met een aantal mensen
een bijscholing kinderyoga gaan volgen.
Zelf had ik al meerdere cursussen gevolgd die in Kortrijk worden aangeboden, o.a. Tai Chi en yoga
( voor volwassenen).
Welke invloed heeft de kinderyoga op de kinderen ?
De leerlingen leren hun lichaam ervaren: verbetering van de ademhaling, uithouding, lenigheid en
leren op die manier tot rust te komen.
We vragen ook aan de leerlingen om de oefeningen eens in de vakantieperiodes te herhalen, zodat
om de continuïteit te bewaren.
Wat ervaar je zelf als lesgeefster bij het geven van de kinderyoga?
Ik vind het aangenaam dat de leerlingen er echt voor openstaan en worden gestimuleerd door
de spontane deelname van een aantal collega’s.
Tijdens mijn persoonlijke lessen heb ik gemerkt dat de positieve gevolgen van de yoga zich
een positieve invloed hebben op mijn dagelijkse leven.
Daarom vond ik het zeker de moeite waard om deze prachtige ervaring door te geven aan
de leerlingen. Volgende klassen genieten van dit project : V1 ( Juf Katrien) , V2 (Juf Elisabeth en
juf Sanne), V3 (Mr. Jan ) en B ( Juf Lucrèse).
Tijdens de open schooldag op zaterdag 24 mei aanstaande, zullen de leerlingen van
de klassen V2, V3, en E optreden – Kinderyoga op aangepaste muziek zodat de medeleerlingen en ouders kunnen proeven van dit prachtige project .
Van harte bedankt collega Natascha! Succes verder met dit prachtige project!
Jan V3

Pottelspecialiteiten

Is er nog energie?
Overal horen we dat we zuinig moeten omspringen met energie. Energie is duur en als we er niet op
een verstandige manier mee omgaan, kunnen we onze planeet vernielen. Omdat jong geleerd oud
gedaan is, besloten we op de Pottelberg een dag te werken rond dit belangrijke thema.
Om zelf genoeg energie te hebben, startten we de dag met een gratis maaltijd,
aangeboden door onze school. Veel hotels zouden jaloers zijn op het uitgebreide
buffet waaruit we konden kiezen.
Dan is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Hoe kunnen we
energie besparen?
Al vlug merken we dat dat niet zo moeilijk is: leggen we altijd de
computer af, is het licht uit, ...?
Daarna mogen we ons van onze creatiefste kant laten zien: welke klas maakt
de mooiste trui, zodat de verwarming wat lager kan?

Na lang overleg, besloot de jury dat de klas van juf Katia de energiewedstrijd had gewonnen.
Maar als wij dachten dat de kinderen na deze wedstrijd al hun energie kwijt zouden zijn, dan hadden
we het mis. En wat kun je dan net voor de krokusvakantie doen: juist, een carnavalsfeestje.
De muziekinstallatie en verkleedkledij werden bovengehaald, het paard stond in de gang en we
hadden hele grote bloemkolen. Zoals je ziet, staat op gek doen geen leeftijd. Wie herken je?

de energiezuinige carnavalisten van T1

Een dikke truiendag om nooit te vergeten voor klas D3 
Nadat we samen hadden genoten van een heerlijk en gezond ontbijt, namen we deel aan het
“energiespel” georganiseerd in onze school. We voerden verschillende opdrachten uit, die ons leerden
verstandig omspringen met energie. Aan het einde van de wedstrijd werd een wisselbeker
overhandigd aan de winnende klas.
En ja, wat zijn we fier dat die beker dit jaar in onze klas staat te schitteren!

Pottelspecialiteiten

“Draag twee verschillende sokken”
In de krant las klas L dat ze vrijdag 21 maart twee anders gekleurde sokken moesten dragen naar
aanleiding van de Werelddownsyndroomdag.
Zo willen de ouders van kinderen met het downsyndroom tonen dat de wereld er kleurrijker uitziet
dankzij de mensen met down.
Hieronder de foto met het resultaat, want wij steunen die dag.

BENEFIET
Op zaterdag 29 maart organiseerde onze school een sponsoravond. Voor de 5de maal op rij terug
een groot succes! De aanwezige sponsors, directies, collega’s, familie en vrienden waren vol lof over
de teamwerking en het vlotte verloop van de avond!
De opbrengst van de benefiet gaat volledig naar onze kinderen. Enerzijds voor het project
“mijnkamermijnthuis”; waarbij de kamers van ons internaat opgefrist worden en voorzien van nieuw
meubilair. Anderzijds het project “mijnspeelplaatsmijnwereld”; waar de speelplaats van onze oudere
kinderen een metamorfose zal ondergaan.
Een sfeerbeeld….
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Semi-internaat: krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie was het SI de hele week open.
Er stonden zoals steeds heel veel leuke activiteiten op het programma.
Elke ochtend om 9 uur genoten we van een lekker en gezond ontbijt. We konden kiezen uit bruine
boterhammetjes, choco, confituur, kaas, cornflakes enz. Mmm, het was heerlijk.
Iedere dag maakten we een uitstap, te voet, want de zon was bijna elke dag van de partij.
Op maandag gingen we naar de markt om eierkoeken. In de namiddag zijn we naar de cinema
geweest. We hebben de nieuwste film van K3 gezien.
We gingen ook zwemmen naar het Magdalena zwembad. We zijn talloze keren van de glijbaan
geweest.
Woensdag werden onze leerlingen omgetoverd in jonkvrouwen en ridders.
De meisjes maakten een hoge prinsessenhoed en de stoere jongens een helm en een schild.
Op donderdag stond er een uitstap met de trein naar de Brielmeersen gepland. Het was er superleuk
op het grote speelplein.
De laatste vakantiedag konden onze kinderen zich nog eens uitleven in de bowling.
Strike, strike, strike, en de vakantie was voorbij.
Wij kijken alvast uit naar de paasvakantie.

Werkgroep gezondheidsbeleid stelt voor :
PROJECT week rond “gezonde hapjes” van 5 mei tot 9 mei 2014
!! NIET VERGETEN :
-elke dinsdag fruitdag en elke donderdag vitamientjesdag. Breng gezonde tussendoortjes mee.
Helpen jullie mee om van onze school een “gezonde school” te maken?
Dank je wel, beste ouders !
Het gezondheidsteam
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Op het internaat kan het op
woensdagmiddag in de gangen
heel lekker ruiken…
naar cake, pannenkoeken, koekjes…
Hoe dat komt?
Bij de Bengels verblijven
de grootse patissiers,
de vrolijkste bakkers
en echte lekkerbekken!
In januari bakten we
heerlijke American cookies,
in februari krokante
broodpudding, en in maart
de “blonde brownies!”

Smakelijk!
De Bakkende Bengels!

Wellnessnamiddag
Op een woensdagnamiddag hebben we met de Tieners een wel heel ontspannende activiteit gedaan.
We gingen naar de WELLNESS om daar volop te genieten!
De tieners konden genieten van een lekker warm bad met een leuk muziekje erbij en aangepaste
lichten. Een zalige sfeer was het.
Ze genoten ook allemaal van een voet – en handmassage.
Het haar van de tieners werd gewassen zoals bij de kapper met
een echte hoofdmassage, zalig!
De meisjes kregen een mooi kapsel, en hun vingernagels een mooi
kleurtje.
De jongens kregen gel in hun haar.
Zorgeloos genieten stond centraal deze namiddag en daar zijn we
zeker in geslaagd!
De tieners beleefden een leuke namiddag en gingen die avond
ontspannen naar hun bed.

Kids met talent

Tumbling
Tumbling zegt u ? Wat is dat ?
Wel, Rappeklap zocht het voor u uit en had een leuk gesprek met
Donia Masson uit de klas van meneer Bart. Ontdek er alles over !

Rappeklap : Donia, eerst willen we natuurlijk weten wat “tumbling”
precies is.
Donia : Dat is turnen op een lange mat die een beetje veert.
Je kan er dan salto’s na mekaar op maken, truukjes, sprongen , …
Rappeklap : En hoe lang doe je dit al ?
Donia : Dit is nu mijn eerste jaar. Maar ik doe ook nog graag
trampolinespringen en hip hop. Mama gaat inlichtingen nemen om
te zien of ik dit er ook nog kan bij doen.
Rappeklap : Heb je nooit zin gehad om er eerder aan te beginnen ?
Donia : Jawel , ik droom hier al van sinds ik vijf jaar was, maar het is nog maar sedert kort dat we in
Wevelgem een tumbling club ontdekt hebben. Ik doe dit bij de club “Go4gym”.
Rappeklap : Dat zal dan waarschijnlijk in de porseleinhallen in Wevelgem zijn ?
Donia : Inderdaad !
Rappeklap : Doe je dat samen met vriendinnen ?
Donia : Toen ik begon kende ik er niemand, maar nu heb ik al 2 goede vriendinnen in de tumbling :
Ellen en Tamara. We zijn in totaal met 14 meisjes.
Rappeklap : En hoeveel keer per week is er training ?
Donia : Eén keer : op zaterdagochtend van 9 uur tot 10.30 uur.
Rappeklap : En wedstrijden ?
Donia : Nee, maar wel een grote voorstelling.
Rappeklap : Soms zo hard op die mat landen , dat zal wel niet altijd zonder gevaar zijn ?
Ooit geblesseerd geweest ?
Donia : Een keertje, ik was slecht op mijn voeten geland en had hierdoor een dikke knie.
Gelukkig heb ik maar een weekje training moeten missen.
Rappeklap : Pas maar goed op ! Dat we straks naar die voorstelling kunnen komen met een Donia
die de pannen van het dak tumblet !
Donia : Dat zal ik doen !

Info aan de ouders

Belangrijke data
* Er is paasvakantie van zaterdag 5 maart 2014 tot en met maandag 21 april 2014.
* Op 30 april 2014 is er pedagogische studiedag voor leerkrachten. De kinderen hebben die dag vrij
en er is ook geen school op donderdag 1 mei 2014 en vrijdag 2 mei 2014.
* De eerste communie + het vormsel (voor bepaalde van onze leerlingen) vindt plaats op
zaterdag 17 mei 2014.
* Op 29 mei 2014 is er het Feest van de Vrijzinnige Jeugd.
* Op zaterdag 24 mei 2014 gaat ons schoolfeest door.
* O.L.H. hemelvaart valt op donderdag 29 mei 2014. Er is geen school die dag.
* Op vrijdag 30 mei 2014 is er ook geen school.
* Pinkstermaandag op 9 juni 2014: geen school.
* Op dinsdag 24 juni 2014 krijgen de leerlingen hun 3de rapport + oudercontact.
* Op maandag 30 juni 2014 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
De kinderen hebben die dag al grote vakantie en dit vanaf zaterdag 28 juni.

Oorblazertjes
De mama van Jenifer Quertinmont uit A2 is gehuwd op 14 maart 2014.
Virginie van het onderhoudspersoneel, werd op 22 februari 2014 mama van een dochtertje Margaux.

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

Soetkin Declerck
Jelle Huysveld
Mohammed Belhadi
Tibe Naessens
Anouar Abouazza

Milan Goemaere
Antoine Schamp
Kelpiejera Osenie
Samy Maatallaoui
Halid Ichiev

