Beste ouders, kinderen,…

Het schooljaar zit er bijna op. Nog enkele dagen aftellen en de grote vakantie begint.
Opnieuw stellen wij vast dat het schooljaar voorbij gevlogen is. De ene dag al wat beter dan
de andere, maar samen maakten wij er een mooi jaar van.
Op onze Facebook pagina kun je alle belevenissen van uw kind(eren) volgen.
http://www.facebook.com/mpipottelberg
Het is een opsteker om te zien hoe vaak jullie Facebook bezoeken en onze pagina ‘liken’

.

Nu de vakantie wenkt hopen we allemaal heel vaak de zon te zien. Sommigen onder ons zullen die in
een ander land opzoeken, sommigen blijven gezellig thuis genieten van de vrije tijd.
Voor de sportievelingen onder ons is er natuurlijk de wereldbeker voetbal, de Tour de France en nog
veel meer sportiefs. Maar de vakantie is vooral een tijd om tot rust te komen.
We willen jullie danken voor het vertrouwen gedurende het afgelopen schooljaar.
Wij hopen jullie in elk geval terug te zien in september.
Voor de schoolverlaters zeggen we “succes en tot op één van onze activiteiten”.
Beste ouders, kinderen,… namens de personeelsleden van de school en mezelf wens ik jullie
een zonnige, leuke maar vooral ontspannen vakantie toe.

Johan Segers
directeur

Effe weg

Voetbaltornooi Bissegem
Op dinsdag 29 april 2014 werd er het jaarlijkse voetbaltornooi georganiseerd te Bissegem.
De beste spelers van het Jeugdplein werden geselecteerd en in 3 ploegen verdeeld.
Het werd een heel spannend tornooi! Ze moesten 8 matchen voetballen.
Dit was geen makkie maar het doorzettingsvermogen, samenspel en Fair – Play werden beloond met
een prachtige 3de plaats!
Alvast een dikke proficiat aan alle deelnemers vanwege klas A5!

Omnisportdag
Sporten is gezond !!! Daarom trokken we met klas D2, D3 en E in april op sportdag naar Bissegem.
Daar konden we proeven van het basketten, vissen met een grote haak, skateboarden, voetballen,
skiën op grote latten, mikken met de balletjes en nog veel meer. We amuseerden ons rot.
’s Middags kregen we een gezonde kom soep en lekkere boterhammen van het Buso ter Bruyninge.
In de namiddag konden we nog wat spelen op het speelpleintje en daarna gingen we met de bus terug
naar school.
Een leuke dag die weer veel te snel voorbij was !!
juf Connie, juf Lien en juf An

Een drukke maand mei voor klas K!!!
Even checken… Remmen? Oké! Lichten? Oké! Fietshelm? Oké!
Fluojasje? Oké! Een zonnige dag? Oké!
Op maandag 19 mei gingen de leerlingen van klas K op fietstocht. Ze vertrokken vanuit school en hun
bestemming was het huis van juf Elly. We brachten haar een bezoekje, omdat ze zwanger is en haar
dus al een tijdje niet meer hadden gezien. Tijdens de heenreis hadden we een tussenstop voorzien in
het bos, waar we samen hebben ontbeten. Eenmaal aangekomen bij juf Elly hebben we heel wat
plezier beleefd, veel verteld, veel gegeten, om dan daarna terug te keren naar school.
Het was een prachtige dag!!!

Effe weg

Verzorgingsdag in Ter Bruyninge
We hebben dit jaar gewerkt rond lichaamshygiëne.
Daarom hebben we met de kinderen uit klas N en O een doe-namiddag gehad met
de leerlingen uit OV3.
We kregen daar een voet-, hand-, haar- en gezichtsverzorging.
We hebben heel veel bijgeleerd en zouden dit graag willen toepassen in de klas.
Het was een super leuke namiddag.

Bezoek KTA Kortrijk
De kinderen van Klas L mochten zich een dagje laten verwennen in het KTA Kortrijk.
Eerst werden hun haren gewassen en geblazen.
Dan volgde een manicure.
Als afsluiter aten we op restaurant.
Het was super.

Effe weg

Gravensteen Gent
Op vrijdag 16 mei gingen de leerlingen van S, J en A4b op uitstap naar Gent. In de klas hadden we
heel veel geleerd over ridders en kastelen en als afsluiter gingen we naar het Gravensteen. We zagen
de ridderzaal, de vergeetput, de torenkamer,... Maar natuurlijk was de folterkamer de favoriet!
Na het bezoek aan het Gravensteen gingen we elk onze eigen weg. De leerlingen van A4b gingen
picknicken in het park en daarna naar de speeltuin. We hadden een zeer leuke en leerrijke dag!
klas A4b

De brandweer
In mei gingen de klassen A3 en L naar de brandweer in Heule.
Eerst kregen we een film te zien.
Dan gingen we de brandweerwagen gaan bekijken en mochten we meerijden.
Blussen vonden we erg fijn.
Meester Kris werd even brandweerman.
Joran kreeg het wespenpak aan.
We vonden het super leuk.

Effe weg
Bellewaerde
Die ochtend hadden we ons beste humeur mee en zagen na een korte rit het
vertrouwde 'Bellewaerde' voor onze ogen en in onze gedachten opdagen.
Het was even wachten op de tickets, maar dan ging de tijd zoals op een 'Boomerang'.
Even na de ingang was het blij weerzien met de dieren.
De 'Witkopmaki' kreeg speciaal aandacht naar aanleiding van één van de lessen w.o. .
Sommige kinderen hielden het liever rustig en bekeken het liever vanop een afstand maar anderen
gingen voor de 'Boomerang' en de 'Huracan', snel en onstuimig! Anderen hielden er dan liever
een natte T-shirt aan over :) , zoals op de 'Splash' of de 'Niagara' waar we een heel klein beetje
konden ervaren hoe een voetbal van de watervallen van 'Iguaçu' (Brazilië) naar beneden dondert.
Moe, maar tevreden en voldaan konden we de dag afronden met de reis terug naar M.P.I.-Pottelberg.
'Bellewaerde' blijft een belevenis voor klein en groot! We zien nu al uit naar het volgende schooljaar!
klassen U, R, M en V3

Plopsaland
Op 6 juni vertrokken we samen met de klassen A2,A4,S en J naar Plopsaland. We moesten eerst
de trein nemen naar Lichtervelde en daarna de trein nemen richting De Panne. We hadden geluk,
want het was heel mooi weer. We konden dus super nat worden en dat deden we ook. We hebben op
veel attracties gezeten, De één had al meer schrik dan de ander. Niet alleen de kinderen hadden
een leuke dag, maar ook de juffen en de meester genoten van de schoolreis.
Plopsaland was superleuk (Joram)
Beresjiek (David)
Heel plezant (Sita)
Plopperdeplop, groetjes van A3

Eindejaarsuitstap naar Plopsaland met de Rakkermeisjes
Nadat we lang op de trein zaten, kwamen we eindelijk toe in Plopsaland!
We werden er in 4 groepjes verdeeld en mochten vrijlopen. We spraken
telkens een uur af met de juffen waarop we terug bij hen moesten zijn. De attracties waren super!
We zaten op ‘Het Huis Anubis’, ‘Splash’, de vliegende stoeltjes, ROX-Flyer, Mayaland, enzovoort!
Wickieland was ook heel leuk.
De juffen hebben ook op attracties gezeten met ons en dat vonden we superleuk. Ook mochten we
onze gsm de hele dag bij ons houden! Het was prachtig weer, heel warm! Daarom hebben we veel
met water en zo gespeeld.
We hebben ’s middags frietjes gegeten en om 15u een ijsje. Dat heeft ons zeer gesmaakt! Op het
einde van onze dag in Plopsaland, hebben we nog grappige groepsfoto gemaakt voor de hele grote
deur van de reus. Het was een heel leuke uitstap, voor herhaling vatbaar!
Geschreven door enkele Rakkermeisjes

Pottelspecialiteiten

M.P.I. got Talent!
Op zaterdag 24 mei was het weer zover!
Iets voor 11u. kwamen de mensen reeds binnengewandeld om te genieten van het gezellige
aperitiefconcert.
Na een knabbeltje en een babbel kon men aanschuiven aan het super lekkere buffet met een ruim
assortiment aan groentjes en een barbecue met een ruime keuze aan vlees.
Ook aan de mensen die vegetarisch eten was gedacht.
Omstreeks 15u. waren alle ogen gericht op het podium waar verschillende klassen hun talenten
konden tentoon spreiden . Het werd een feest van licht, kleur, muziek en beweging.
Om 17u. konden we genieten van de coverband ‘Low Budget’ en zoals de naam het zegt, zongen ze
gekende liedjes van gekende componisten en/of vertolkers.
Vanaf 20u.tot 22u. was er gelegenheid om te dansen. Het deed deugd om zich eens te kunnen
uitleven op de toffe muziek die de DJ draaide.
Kortom: Voor sfeer en gezelligheid, een dikke en welverdiende 10 en dat dankzij allen die eraan
meewerkten, maar ook heel zeker door alle mensen die kwamen zien.

Camping Gerda
Op 25, 26 en 27 mei was het weer zover. De 3de editie van
‘Camping Gerda’ ging van start. Madam Gerda stond ons,
zoals altijd, op te wachten om ons een plaatsje te geven op
de camping.
Ondanks het minder goede weer genoten de kinderen
enorm van het kamperen, het kampvuur en de lekkere bbq.
Ook de daguitstap naar de Brielmeersen met de trein was
voor velen een groot avontuur.

De uitstap naar de
Brielmeersen vond ik
het leukste en het
tentenkamp zal ik het
meeste missen.
Xander uit A4b
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OP HET INTERNAAT MET GIDS ELIAS

Eindelijk 16 uur : vlug agenda in de boekentas proppen, GSM uit het kastje halen, nog even in rij naar
de bussen en dan naar huis. Maar niet iedereen gaat naar huis, veel kinderen blijven op het internaat.
Maar hoe ziet dat eruit en hoe gaat het eraan toe?
Klas T1 kreeg een exclusieve rondleiding door gids Elias.

In de vernieuwde badkamer vertelt Elias dat de jonge kinderen
’s morgens een douche nemen en de oudere ’s avonds gebruik
maken van de douches. Ook de badkikker kan door sommigen
op veel interesse rekenen.

Als we een kijkje nemen in de kamers, merken we dat de kamers van
de Maansterren volledig vernieuwd werden.
De kamers van de Kapoentjes en De Bengels worden in de vakantie onder handen
genomen.
Dylan kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en neemt een kijkje in de kast van
Elias. Alles ligt echter piekfijn in orde.

Velen schrikken als Elias hen het slaapschema toont. 20 u 10
vinden sommigen toch wat vroeg.

Dan is het tijd voor de groepsfoto in de living en een vragenronde:
Mag je ’s avonds met je GSM bellen? (nee) Zijn er activiteiten? (ja), …

Na de rondleiding ontpopt Elias zich als de perfecte gastheer.
Hij trakteert ons op een drankje en wat lekkers.
We zagen dat de verbouwingen en de inzet van veel mensen
geen thuis vervangt, maar toch zorgt voor een aangename
plaats die veel warmte biedt.

klas T1

Pottelspecialiteiten
“Internatendag, fantastische dag”
Op woensdag 20mei waren Frank Deboosere en Sabine Haegedooren het eens over
de weersvoorspellingen van de dag erna. Het zou een droge, warme dag worden. En dat betekende
goed nieuws voor ons, want 21mei was de dag waarop de Lilse Bergen decor gaven aan wat
een fantastische middag zou worden. Talrijke internaten uit verschillende omgevingen waren
aanwezig om er samen met de organisatie een leuke dag van te maken.
Op de lange busrit naar Lille, Antwerpen hadden de kinderen de gelegenheid om een strip te
lezen, wat bij te praten of om een spreekwoordelijk uiltje te vangen. Eenmaal aangekomen besloten
we om eerst onze maagjes te vullen en wat energie op te doen. We zouden dit immers goed kunnen
gebruiken. Trampolines, kano’s, springkastelen en een hoogteparcours zijn slechts een kleine greep
uit het talrijke aanbod. De energie werd niet gespaard en de zweetdruppels regenden bij sommigen
van het voorhoofd. De nodige afkoeling kwam er in de vorm van een heerlijk ijsje. Smullen maar!
Voor we het wisten was het al tijd om onze beste danspasjes tevoorschijn te halen. Dit kon
tijdens de megagrote flashmob. Hierbij wordt een dansje gedaan en komen er almaar meer dansers
bij. Een heel mooi zicht en de ideale afsluiter denk je dan. Maar neen hoor. Ons internaat viel nog in
de prijzen en won een waardebon van speelgoedwinkel Dreamland, ter waarde van maar liefst €75.
En dit hebben wij allemaal te danken aan de puike inzet van Chéryne Cornelissen van onze
Rakkermeisjes. Een dikke proficiat meid!
En als je dan denkt dat dit nu wel degelijk de ideale afsluiter was, dan heb je het weer mis.
Voor al onze kinderen was er nog een stoeltje gereserveerd in een Chinees restaurant. Hier konden
we onze voetjes onder tafel schuiven en genieten van een heerlijke maaltijd. En dit was die ideale
afsluiter van de dag.
Uiteindelijk keerden we moe, maar zeer voldaan terug naar het internaat. Daar konden we
snel onder de wol kruipen en onze tocht naar dromenland inzetten.
Een dikke dankjewel voor iedereen die mee verantwoordelijk was voor deze internatendag,
deze fantastische dag!
Meester Robin

Semi-internaat
De weergoden waren ons echt niet goed gezind dit trimester.
Verschillende uitstappen waren gepland, maar regen telkens op woensdagnamiddag w aren de grote
spelbrekers en ondanks de mindere weersomstandigheden werden er toch leuke alternatieven
voorzien. Een paar keer zwemmen in het Magdalena zwembad vormden steeds dolle pret.
Voor de rest stonden sport en spel op het terrein van de school bovenaan het programma. Een greep
van activiteiten waren: badminton en voetbal op het graspleintje, tussen 2 regenvlagen door toch nog
proberen in de zandbak te spelen en tenslotte in de sporthal konden de leerlingen zich uitleven op
de skeelers.

Kids met talent

Taekwando

Rappeklap ging voor deze laatste aflevering van “kids met talent” langs bij
Mohammed Belhadi uit klas L.
Mohammed beoefent taekwando. “Taewiewadde ?” horen we u
zeggen. Mohammed geeft jullie graag wat meer uitleg.
Mohammed : Taekwando is een gevechtssport waarbij je moet proberen om
de tegenstander te schoppen.
Rappeklap : Dat is dus eigenlijk karate ?
Mohammed : Nee hoor, bij taekwando mag je ook schoppen op het hoofd
van de tegenstander, daar krijg je dan 3 punten voor i.p.v. 1
Rappeklap : Oei oei ! Is dat dan niet gevaarlijk ?
Mohammed : Nee hoor ! Wij zijn zéér gedisciplineerd en mogen dit enkel in
onze sport doen ! Het is tenslotte een sport en niet een echt gevecht.
Rappeklap : Oef, een pak van ons hart…. Maar heb jij dan niet veel
blauwe plekken van dat geschop?
Mohammed : We dragen bescherming waardoor we minder pijn hebben (zie foto).
Rappeklap : En hoe lang doe je dit nu al ?
Mohammed : Het is mijn tweede jaar. Ik heb sedert kort de gele gordel behaald (kijkt trots).
De volgende stap is de groene, dan de blauwe, de rode , en de zwarte. Dat zijn de allerbeste !
Rappeklap : Ok Mohammed ! En waar doe jij dat ?
Mohammed : In de mimosa in Kortrijk. Ik train elke maandag, woensdag en vrijdag een uurtje.
Rappeklap : En wat vinden jouw ouders ervan dat je deze sport doet ? Niet te bang dat er jou
iets overkomt ?
Mohammed : Nee hoor, ze zijn trots op mij en vinden het heel leuk !
Rappeklap : Wel, mogen wij jou nog veel plezier wensen met je sport en … een beetje
voorzichtig ….
Mohammed : Geen probleem, daar zorg ik voor !

Pottelspecialiteiten / Info aan de ouders
DE BOOG MOET NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN !
Gans het schooljaar werkten we rond “gezonde voeding”:
Dinsdag fruitdag en donderdag vitamientjesdag.
Ook tijdens de kooklessen leerden we gezonde tussendoortjes en gerechtjes maken.
Maar dinsdag 10 juni mochten we samen met juf Connie en juf Carine naar Pizzahut.
Eerst een traktatie als aperitiefje met chips en daarna konden we genieten van een frisse, grote cola –
pizza naar hartenlust en achteraf een lekker ijsje.
Heerlijk meegenomen !
Het was een “Amerikaanse” dag en nu weer de gezonde toer op…..
We maken er terug een gezond nieuw schooljaar van.
De kinderen uit klas E – juf Connie en juf Carine

Belangrijke data:










Op zaterdag 28 juni 2014 start de zomervakantie tot en met zondag 31 augustus 2014.
Op maandag 1 september 2014 start het nieuwe schooljaar.
3 oktober 2014: facultatieve dag
Er is herfstvakantie van zaterdag 25 oktober 2014 tot en met zondag 2 november 2014.
10 november 2014: facultatieve dag
Wapenstilstand op dinsdag 11 november 2014.
12 november 2014: pedagogische studiedag
Er is kerstvakantie van zaterdag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015.

30 mei 2015 : schoolfeest MPI Kortrijk

Oorblazertjes
Meester Jan Rosseel is op 2 juni 2014 papa geworden van een zoontje Miel ;-)
Onze nieuwe leerlingen
In het derde trimester mochten we nog twee nieuwe leerlingen verwelkomen :
Pedro Vanloocke en Bryan Ryckebosch. Ze kwamen allebei in de klas van meester Tom terecht.

Wedstrijd
Vicky Desmet uit de klas van juf Annick won de vorige wedstrijd : het was juf Barbara Cneude die in
de huid van de panda's kroop.
78 leerlingen deden mee, maar helaas gaven slechts 26 daarvan het juiste antwoord.

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

In het kader van het vernieuwen van ons jeugdspeelplein kozen we om de muur van
het voetbalveld te illustreren met een graffiti tekening. De leerlingen kunnen zich
enkel goed voelen als alle puzzelstukken ( woorden) in elkaar passen en ervoor
zorgen dat de kinderen leren samenleven, samenspelen met respect en oog voor
de andere. Dit is de betrachting die we als school en als team nastreven.
Respect is onze sterkste troef !!!!

