
 



 

 

 

 

 

 

Beste ouders        

  

 

Het schooljaar is ondertussen reeds meer dan een maand oud. Iedereen genoot met volle 

teugen van de zomervakantie, al was de zon soms niet aanwezig. 

Tijdens de afgelopen vakantie waren heel wat juffen en meesters, opvoeders en mensen van 

buiten de school aan het werk in de school. Op het internaat werden verschillende kamers 

opnieuw geschilderd en werden nieuwe meubeltjes geplaatst.  Ook in de dagschool werden 

klassen geschilderd en plaatsten we nieuwe toiletten.  Kortom, een echte werkvakantie om 

ons gebouw te laten schitteren voor een nieuw schooljaar. 

Op één september stond iedereen dan ook paraat om jullie te ontvangen. Traantjes bij      

een paar kinderen maar vooral een hartelijk weerzien voor velen.  Heel snel vond men        

de weg naar de klas terug en kon het leren beginnen.  Een nieuwe juf / meester, een nieuw 

klaslokaal, nieuwe vrienden … 

Wanneer we de schoolkalender bekijken belooft het opnieuw een druk schooljaar te worden.  

Er staan opnieuw heel wat leuke activiteiten gepland: familienamiddag, oudercontacten, 

pannenkoeken, benefiet, schoolfeest. Te veel om op te noemen. Tussendoor gaat onze volle 

aandacht vooral naar het lesgeven. Samen met jullie willen wij het beste voor uw kind(eren), 

zodat zij met plezier naar school komen en toch heel wat bijleren.  

Beste ouders, wij hopen samen met u dat het schooljaar goed mag verlopen.                  

Mochten er echter toch vragen of problemen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.   

 

Vriendelijke groet 

Johan Segers 

Directeur 

 

 

 

 

 

 



 

 

Goede afspraken maken goede vrienden    

 
 

   Technologische apparatuur 
MP3, GSM, computerspelletjes en andere technologische apparatuur mogen op het schooldomein 
niet gebruikt worden. De school kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade 
of verlies. 
Indien leerlingen om één of andere reden toch technologische apparatuur bij zich hebben, dienen ze 
dit ’s morgens af te geven aan de leerkracht. Op het einde van de lessen krijgen ze het terug mee. 
Wanneer een leerling weigert het toestel af te geven, dan kan een ordemaatregel genomen worden 
(bv. de leerling wordt tijdelijk uit de klas verwijderd) of kan er zelfs een tuchtprocedure worden 
opgestart. 
In de klas of op het schooldomein mogen de leerlingen geen foto’s maken en niet filmen, tenzij     
de betrokken personen (bv. leerkracht, medeleerling, …) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor 
hebben gegeven. 
 

   Speelplaats 
We hebben oog voor de veiligheid van uw kind. Daarom: 
- mag niemand de speelplaats zonder toestemming verlaten 
- zijn gevaarlijke en ruwe spelen verboden 
- zijn rolschaatsen, skeelers, skateboards, steppen e.d. niet toegelaten tijdens speeltijden 
- zijn lederen ballen om te spelen niet toegelaten tijdens de speeltijd. 
 

   Leerlingen die geen gebruik maken van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer 
- Leerlingen die met de fiets of te voet naar school komen, moeten een schriftelijke toestemming van 
de ouders voorleggen. Ze nemen de kortste of veiligste weg. De fietsen dienen in de fietsenstalling 
geplaatst te worden. 
- De leerlingen die vóór de komst van de bussen op school toekomen of na schooltijd niet dadelijk 
afgehaald worden, moeten zich naar het lokaal semi-internaat begeven. 
- Aan ouders die hun kind brengen en ophalen met de wagen, wordt gevraagd gebruik te maken van 
de schoolparking.  
Om gebruik te maken van de oprit is een speciale toelatingskaart vereist - deze kan aangevraagd 
worden bij de coördinator. 
- Wagens mogen niet rijden op de schoolparking wanneer de kinderen naar de bussen begeleid 
worden. De poort van schoolparking is gesloten van 15.50 tot 16u10 en op woensdag 11.45 tot 
12u10. 
 

 

 



We vliegen er terug in 

 

We zijn twee maanden ver, tijd voor een eerste terugblik.  

 

Op 1 september starten we naar jaarlijkse traditie met 

een onthaal met koek en drank.                                 

Wat onzeker stappen sommigen van de bus, maar dat 

is vlug voorbij als we onze vrienden, leerkrachten en 

begeleiders terugzien. 

 

 

Dat er tijdens de vakantie niet stilgezeten is, is duidelijk : een splinternieuwe keuken,           

de kamers op het internaat, de opgefriste klaslokalen, de speelplaats oogt een stuk 

gezelliger,….. 

Dan is het tijd om er in te vliegen. Vlug nog de 

laatste dozen naar het containerpark brengen. 

 

 

 

 

De mooie septembermaand biedt ons de kans om       

de WO-lessen in de praktijk te brengen en terzelfder 

tijd de speeltuin op te ruimen. 

 

Ook onze tuin wordt met de nieuwe aanplanting stilaan 

een echt juweeltje en werd al vaak gebruikt om                

’s middags te picknicken. 

 

 

 

Maar in klas moet gewerkt worden. Lezen, rekenen, 

tellen, schrijven, … . Dat was toch even aanpassen. 

 

klas B9 

 

Pottelspecialiteiten 



DE GEZONDHEIDSBRIGADE OP TOERNEE !  

We doen nog steeds ons best om er een “gezonde” school van te maken. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam…daarom, 

VEEL BEWEGEN,VEEL WATER DRINKEN,GEZONDE TUSSENDOORTJES! 

Dit schooljaar komt elke klas extra aan z’n trekken : de kinderen uit klas 

S5 verrassen af en toe de leerlingen met het aanbieden van een gezond 

tussendoortje. 

De klas van juf Vanessa, juf Kristientje, mijnheer Bart en juf Joyce 

mochten reeds genieten van fruitbrochetten. 

Juf Kristien en juf Els mochten als gezond tussendoortje proeven van 

zelfgemaakte  appelmoes 

En een vers uitgeperst sinaasappelsapje kan er altijd bij. Dat weten        

de kinderen van mijnheer Tom en juf Nancy te appreciëren.                    

Op jullie gezondheid… 

Ja, de gezondheidsbrigade doet verder…we trakteren jullie op             

een wellnessmoment, bewegingsmoment of een gezond tussendoortje… 

Jullie horen nog van ons,  

Hou het gezond ! 

Femke, Fouzia, Anouar,Keana en juf Connie 

 

Koken met juf Joyce 

We zijn heel blij dat we iedere dinsdag kunnen koken in de nieuwe keuken. We vinden       
het heel leuk om kleine receptjes klaar te maken! We hebben veel plaats in                          
de nieuwe keuken. 

de nieuwe keuken is "wow, zo mooi", zegt Sita  

Zo groot, zegt Joram 

de nieuwe keuken is super sjiek volgens David 
veel groetjes van SOS A4 
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Bij de maansterren 

Sinds september zit ik op internaat. Het is er super tof! Op woensdag doen we leuke dingen: 

naar de binnenspeeltuin de Toverfluit gaan spelen, naar een speelplein in de buurt, gaan 

zwemmen of knutselen. We hebben super leuk speelgoed: lego vind ik heel erg leuk, 

autootjes, gezelschapsspelletjes, k’nex, poppetjes, handpoppetjes en nog veel meer.        

Het eten is er super lekker.  ‘s Morgens is er confituur ,choco ,hagelslag of cornflakes.          

‘s Avonds is het vlees- of kaasschotel. En als we om 4 u. toe komen dan krijgen we              

een puddinkje. Behalve donderdag want dan is het fruit. Na het vieruurtje mogen we 

buitenspelen tot vijf uur dertig daarna wassen in de douche of bad. We hebben ook           

een computer en een Play-station.  Een beurt duurt een uur en in de week mag je 2 uren op 

de computer en 1 uur op de Play-station. 

Het is er super leuk op internaat. 

Milan Windels, de Maansterren 

 

Een dag bij de Kelly Family 

Welkom bij de Kelly Family!  

Bij ons zie je enkel maar meisjes en wij zijn tussen de 14 en 18 jaar. Onze begeleiders zijn 

Natascha en Virginie en ze zijn er ook om te helpen maar vooral om ons graag te zien.                                                                                                         

Hierbij een kort interview met Jolien over het internaat bij de Kelly Family. 

Een dag op internaat 

Hoe voel jij je op het internaat? 

- Ik voel mij gelukkig op het internaat, omdat ik graag kom.                      

Het is hier leuk! 

Wat doe je als je terug bent van school? 

- Op mijn kamer zitten, muziek beluisteren, activiteiten doen en 

soms studeren.  

Wat zijn de belangrijkste regels? 

- Op tijd zijn op internaat en gsm om 21:00 afgeven.  

Wat gebeurd er als je de regels niet volgt ? 

- Extra taakjes dat je moet doen en soms taken overnemen van de anderen. 

Wat doe je in je vrije tijd? 

-Knutselen, veel muziek beluisteren, DVD’s kijken, op uitstap gaan, activiteiten doen in           

de leefgroep, enz.  
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Naar de kinderboerderij 

De klas B2 ging donderdag 2 oktober naar de kinderboerderij.  

De kinderen maakten kennis met de vele dieren. 

De dieren tellen vonden ze zeer leuk. 

Knuffelen met de dieren was het hoogtepunt. Eerst waren er enkele kindjes bang, 
maar met de hulp van juf was het vlug over. 

Als afsluiter speelden we nog wat op het speelplein.  

Wat was het een leerrijke leuke voormiddag. 

Groetjes klas B2 

 

Op bezoek in het dierenasiel 

Naar aanleiding van Werelddierendag ging klas B4 op bezoek naar het dierenasiel            

‘De Leiestreek’ in Zwevegem. 

Eerst kregen we wat uitleg over het dierenasiel: de soorten dieren die er verblijven     

(honden, katten, zelfs een konijn en een hamster) – hoe die diertjes daar terechtkomen –                  

hoe ze verzorgd worden - …                                                                                                                        

Zoveel lieve mensen die zorgen voor die dieren.  

Wist je, dat je de diertjes kan adopteren ? Of gewoon het asiel sponseren door 

dierenvoeding, dekentjes, potjes, … te dragen naar daar ? 

Daarna kregen we een rondleiding in het asiel. Amai, wat zaten daar toch grote honden.    

We waren toch een beetje op ons hoede. 

Als afsluiter mochten we een wandeling maken met een schattig lief hondje.     

Elk om beurt kregen we de kans om een stukje te wandelen met hem ….en   

het opkuisen van een drolletje hoorde daar uiteraard ook bij. 

Veel honden- en kattenpootjes van B4.   

 

 

 

  

Werelddierendag…en HUPPIE, klas S5 naar de dierenwinkel                                                                                                                                                           

Effe weg 

 



Werelddierendag…en GUPPIE, klas S5 naar de dierenwinkel. 

Ja, op 7 oktober, n.a.v. Werelddierendag brachten we een bezoekje aan de dierenwinkel.  

We hadden afgesproken met onze juf een “levend hoekje” te maken in    

de klas. We wilden een goudvis kopen…zo gezegd, zo gedaan…         

Wat een prachtige vissen hadden ze daar toch.. al die kleuren, in alle 

maten en gewichten. Ja, de verkoopster vertelde ons dat “guppies” cool 

zijn en weinig zorg nodig hebben.                                                     

Waarom niet ?…elk kind mocht een guppie kiezen, een lief klein visje met 

vele kleurtjes En juf was super content, maar guppies waren wel wat 

duurder en ja.. nu kwam het. .Ze moeten wel speciale voeding hebben en 

ja…ook een product om  het water zuiver te houden is aangeraden.      

Oei, een goede verkoopster en een groter gaatje in juf haar portemonnee. 

Maar we “hupten” verder en zo zijn Guppie Femke, Anouar, Fouzia en 

Keana geboren.. 

Guppiegroet, 

Kom gerust eens kijken, wel “guppiebril”   aanschaffen! 

Klas S5 

Een Wellness-wandeling 

Een beetje bewegen kan geen kwaad.. daarom EEN WELLNESS-

wandeling naar    de blauwe hoeve onder een stralende hemel.                                                                                                                                 

Het was fijn de kinderen beter te leren kennen, hun doen en laten te 

observeren.. hen te zien klauteren en schommelen.                                                                                                                                

Wat actie aangevuld met wat rust en een verfrissend tussendoortje.                                                                     

Kortom… gezellig “samen”- zijn.                                                                                                                     

Moe maar voldaan en onze beentjes waren  gestrekt… 

De kinderen van juf Joyce en juf Connie. 

Woensdagnamiddagopvang semi-internaat 

Een eerste kennismaking van dit schooljaar begon op 

woensdagmiddag 03 september ’14.  Nieuwe en vertrouwde  gezichten leerden op                  

een speelse manier de werking van het semi-internaat kennen. 

Week 2 ging van start met ongeveer een 20-tal leerlingen en op het programma stond 

Olympische Spelen. Lopen, touwtje springen en veel meer van dat  was voor iedereen         

de aanleiding om het meest aantal punten te verzamelen. 

Eén maal per maand komt zeker ook zwemmen aan de beurt, wat steeds voor de fervente 

waterratjes heel leuk is. 

24 september ’14 waren de weergoden ons zeker niet gunstig gezind, daardoor moesten we 

een binnen activiteit verzinnen en het werd …. “De Toverfluit” in Deerlijk. Fun en spel en 

weeral een dag die niet meer stuk kon. Oktober werd vooral een maand van Sport en spel, 

wat bij onze leerlingen zeker altijd in goede aarde valt 

 

Het weer was ons te vriend en de positieve sfeer van de dag zat er onmiddellijk in! 

Effe weg 

 



Familiedag: zaterdag 18 oktober 2014!  

De leerkrachten mochten tal van ouders en leerlingen onthalen op één van de speelplaatsen. 
Het was een ideaal moment om de speelplaatsen te mogen aanschouwen in een prachte 
herfstzon!                                                                                                                              
Eerst was er voor velen een klasmoment, waarbij de nodige uitleg werd gegeven bij            
de manier van lesgeven en de eventuele nodige ondersteuning.                                               
Daarna werd een rondleiding ingezet, om de ouders en de leerlingen een idee te geven wat 
er allemaal nog mogelijk op onze school is naast de eigen vertrouwde omgeving.                 
Op die manier maakten we kennis met de 'Wellness.'                                                         
Zeker de moeite waard om te bezichtigen.                                                                                                                        
Verder waren er ook de 'hippe' toiletten met leuke tekeningen en kleurtjes en ook                 
de didactische keuken die ook helemaal vernieuwd is !  Daar leren de leerlingen heerlijke 
gerechtjes maken !                                                                                                                              
De tocht ging verder langs de vleugel van het 'internaat' en hier konden we kennis maken 
met de verschillende leefgroepen, ingedeeld o.a. naar leeftijd.                                               
Het is duidelijk dat ook hier alles is in het werk gesteld om de leerlingen een hele gezellige 
omgeving aan te bieden.                                                                                                                                      
Aan het einde van de wandeling doorheen het schoolgebouw, belandden we bij                   
de 'Visuele'  afdeling.                                                                                                             
Hier leerden we kennis maken met de wereld van de kinderen die blind of slechtziend zijn en 
op welke manier ze ook alles kunnen leren zoals de ziende kinderen, maar dan met 
aangepaste leermiddelen en materiaal zoals o.a. een TV-leesloep of een 'brailleregel...            
De ouders en de leerlingen waren duidelijk geïnteresseerd en dat deed ons deugd!             
Een heel aangename plaats om te bezoeken was de 'sporthal' die voor de gelegenheid was 
omgetoverd tot een 'Halloween'- spelletjes- zaal. Er waren heel veel en mooie prijzen te 
winnen en velen gingen dan ook met heel mooie geschenken huiswaarts!                            
Er was ook ruim de tijd voor een knabbel en een babbel en een glaasje! 

Het was een heel gezellig dag en dit dankzij jullie allen ! Dank hiervoor ! En tot volgend jaar !  

 (Jan V2)  

 

 

 

 



Dit is mijn land !  
Dit jaar gaat Rappeklap telkens op zoek naar jongens en meisjes uit 

onze school die niet afkomstig zijn uit België.  Voor onze eerste krant 

gingen we een praatje maken met Sarah.                                                                           

Sarah aan het woord ! 

Hallo, mijn naam is Sarah. Ik ben Congolese. Mijn ouders  zijn 

geboren in Congo. 

Congo ligt in Afrika .Mijn oma woont daar nog met mijn grote  zus. 

Mijn nichten wonen daar ook nog.  

In de grote vakantie ga ik naar Congo. Ik denk dat ik  me wel zal amuseren. 

Ze wonen in Matonge . Daar eten we niet op tafel maar op de grond met borden . We eten 

soms met de handen . Er zijn daar heel veel soldaten . In Afrika mogen de grote meisjes van 

17jaar geen korte kleren aan doen .                                                                   

We zitten elke dag buiten. We eten meestal pondu met rijst .                                

Pondu is een soort groente .  

De Afrikaanse meisjes  hebben meestal vlechten in hun haar. 

Er is iets heel speciaals met de namen in Congo.  

 Als baby’s hun eerste woord zeggen maken ze er een naam van. Als een baby 

bv. eerst “dodo” zegt, noemen ze haar dodo. 

Ik ben blij dat ik over mijn land heb verteld. 

Groetjes Sarah Kilandamoko Agbaby   ( uit de klas B8 van meneer Tom)  

 

 

 

 

 

 

oorblazertjes  

Saïd Hammouche heeft er een broertje bij – Jassien (klas Els B7)                                       
Antoine uit klas B8 werd op 13 oktober 2014 de trotse broer van Marie-Julie.                                   
Op 7 augustus 2014 werd juf Elly mama van een flinke dochter, Lou!                                        
Jelte, de zoon van juf Liselot, werd geboren op 11 september 2014. 

 



In deze rubriek worden leerlingen geïnterviewd die de overstap maakten naar                              

het middelbaar. 

Als eerste komt Mike Eggermont aan de beurt.                                                                                                

Hij startte zijn schoolcarrière bij ons al vanaf de eerste kleuterklas en studeerde vorig 

schooljaar af uit de autiklas. 

 

Belangrijke data:  

 herfstvakantie van zaterdag 25 oktober 2014 tot en met zondag 2 november 2014 

 Op maandag 10 november 2014: facultatieve dag. 

 Wapenstilstand op dinsdag 11 november 2014.    

 Op woensdag 12 november 2014 is er een pedagogische studiedag voor                  

de leerkrachten. De kinderen hebben die dag geen school. 

 Op maandag 2 december 2014 start de pannenkoekenverkoop. 

 Op vrijdag 5 december 2014 is er Sinterklaasfeest. 

 Op dinsdag 16 december 2014 krijgen de leerlingen hun 1ste rapport + oudercontact. 

 kerstvakantie van zaterdag 20 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015 

Dag  Mike, vertel eens naar welke school ga jij nu? 
Hallo, ik ben gestart in Middenschool 3 Hofsteden in 
Kortrijk. 
 
Welke richting volg je daar? 
Ik volg de lessen in het eerste beroeps. In het begin 
krijg je een beetje van alles. Later mag je meer kiezen 
welk beroep je zou willen doen. Nu heb ik gekozen voor 
de extra sportlessen. 
 
Hoe verliep de overgang van de Pottelberg naar de 
middenschool? 
Eigenlijk zeer goed. De eerste dag was het raarste, 
maar de andere dagen heb ik vrienden en vriendinnen 
leren kennen waardoor het vlotter loopt. 
De lessen vallen mee. Mijn lievelingsvak is L.O. Ik heb 7 
uur en soms 8 uur les per dag en ik moet elk uur van 
klas veranderen. 
 
Wat is je leukste herinnering aan de Pottelberg? 
Goh, ik heb er veel… er waren toffe juffen en meesters, 
het voetballen en voetbaltornooi in Bissegem,              
de uitstappen waren leuk, de muzieklessen ( en 
danslessen) en ook de schooloptredens zijn me 
bijgebleven. Ik heb er een mooie tijd beleefd. 
 
Het was leuk te horen dat je het goed stelt Mike!  
 
                                     Veel succes! 

Het leven na de Pottelberg… 

 



 


