
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste ouders, 

 

2014 loopt stilaan op zijn einde. Een nieuw jaar staat voor de deur. Het is een tijd om 

even stil te staan bij alles wat reeds voorbij is en plannen te maken voor wat komen 

gaat. Het jaar was een aaneenschakeling van gebeurtenissen, leuke momenten en 

soms minder leuke momenten. 

Als school deden wij ons best om uw kind iets bij te leren. Ik hoop en denk dat wij 

daarin geslaagd zijn. 

Het nieuwe jaar zal eveneens voor de nodige uitdagingen zorgen.  

Wat nu reeds vaststaat is dat ons internaat vanaf september 2015 permanent open 

zal zijn. Voor sommige kinderen zullen wij dus opvang voorzien zowel tijdens           

de schooldagen als tijdens de weekends en vakanties.  Ook onze werking voor 

kinderen met autisme zal eveneens verder uitgebouwd worden.  Vanaf september 

zullen wij ook niet meer spreken van het type 1 of 8 maar van het “basisaanbod”. 

Dit alles kadert in de hervorming van het buitengewoon onderwijs met het doel om              

de kinderen nog beter te kunnen helpen en begeleiden.  

Samen met jullie gaan wij ons dan ook verder inzetten om uw kinderen te laten 

opgroeien. 

Omdat samenwerken belangrijk is willen wij graag starten met een ouderraad.                      

Uw mening telt en omdat er in een school altijd wel iets te doen valt, kunnen wij 

helpende handen gebruiken.  Wanneer je wil deel uitmaken van de ouderraad, neem 

dan gerust contact op met de school.  

Beste ouders, zoals u kan lezen staat er heel wat te gebeuren.  Maar voor het zover 

is kunnen we met zijn allen nog genieten van een deugddoende Kerstvakantie. 

Het voltallige team van MPI Pottelberg wenst jullie dan ook het allerbeste voor       

het komende jaar. Wij danken jullie voor het vertrouwen in het voorbije jaar en hopen 

op een goed nieuw jaar. 

Johan Segers, 

Directeur. 

 

 



Verkeerswandeling 

We hebben met de klas een wandeling gemaakt. 

Tijdens de wandeling hebben we geleerd over de gevaren op de weg als voetganger 

en fietser.   

We hebben ook geleerd hoe je een stratenplan moet gebruiken. Dat was niet altijd 

even gemakkelijk. 

We hebben tijdens de wandeling de verkeersborden besproken. Daar wisten we nog 

veel over. Het was een leuke les. 

klas B7 

 

 

 

Herfstwandeling 

Enkele weken geleden gingen  klas S2 en S3 op uitstap naar het bos. We beleefden 

het bos in de herfst en dit zag er schitterend uit. De blaadjes hadden allerlei mooie 

herfstkleuren en de noten lagen al op de grond. We zagen ook vele soorten 

paddenstoelen. Eerst deden we een grote wandeling om naar het Kennedybos te 

gaan. De weg terug verliep vlot. Na heel wat kilometer in onze benen kwamen                                

we welgezind en met rode wangen terug in de klas en rustten we uit met een stuk 

fruit. Een leuke namiddag !!! 

juf An en juf Dominique  

 

 

 

Effe weg 



Hypotherapie 

Dit jaar zijn we gestart met hypotherapie en dit voor de klassen A3,A4,S2 en S5.                          
Om de twee maanden gaan we naar Leiedal te Bissegem voor een sessie 
hypotherapie. Daar mogen ze elk om beurt paardrijden. Terwijl een deel van            
de groep les krijgt, mogen de andere kinderen de pony's kammen. Dat doen ze heel 
graag. De kinderen vinden het heel leuk de hypotherapie en genieten er enorm van.  

 juf Joyce, juf Dominique, juf Marleen en juf Connie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaaskoeken bakken 

Op 8 december zijn we met klas A5 en klas A6 naar de kinderboerderij geweest.    

We hebben er lekkere klaaskoeken gebakken. Bloem, water, kaneel, een snuifje 

zout, melk, boter,... alles goed mengen en kneden. Dan vormpjes uitsteken,           

een kwartiertje rijzen en een kwartiertje in de oven. En de klaaskoeken waren klaar! 

Mmm, wat roken ze lekker! Uiteraard hebben we ook de dieren bezocht.                 

We zagen pony's, ezels, een varken, cavia's, kippen,...en een supermooie 

goudfazant!!                                                                                                                             

Het was een superleuke namiddag!  

 

 

 

 

 

 

 

Effe weg  



Wellness 

Normaal gaan wij tweewekelijks zwemmen, maar doordat het zwembad                  

een reinigingsbeurt krijgt, ging dit deze week niet door.                                                

In plaats mochten ons laten verwennen in de wellnessruimte.                     

Voetmassagebad, nagels verzorgen, de massagestoel, snoezietijd, ... alles kwam 

aan bod. Wat vonden we dit leuk.  

klas B2 

 

 

 

Semi-internaat 

De afgelopen periode was er één met heel veel leuke activiteiten voor                       

de woensdagnamiddag opvang semi-internaat. Direct na het herfstverlof stond circus 

op het programma, neen geen gewoon circusbezoek maar waar de leerlingen zelf  

de konden trucjes konden leren. 

Kinepolis is ook altijd dolle pret, een leuke film en popcorn om te smullen, wat kan 

men nog meer verlangen.   

Intussen naderden we reeds december, en een bezoekje aan “het huis van de Sint” 

kon zeker niet ontbreken, om dan te merken dat die lieve Heilige man de woensdag 

daarop kwistig was met het brengen van speelgoed.  Toen de leerlingen uit de refter 

kwamen stond het lokaal van de opvang vol met nieuwe speeldingen. Mijnheer Wolf 

heeft zich een ganse namiddag kunnen amuseren om de Playmobil in elkaar te 

steken. 

 

 

 

 

Schaatsen voor de sportievelingen, een steeds terugkerende winteractiviteit, kon ook 

dit jaar niet ontbreken. 

December wordt dan ook traditioneel afgesloten met een Kerstfeestje, kwestie om al 

in de juiste stemming te geraken. 

Zoals jullie merken, steeds dolle pret en fun de woensdagnamiddag 

 

 

Een snoepstoomboot op het internaat 

Pottelspecialiteiten Pottelspecialiteiten 



Herberg ’t Streuvelke uit Heule richt tal van activiteiten in ten voordele van onze school. 

Met de nieuwjaarsperiode in zicht, organiseerden ze een reuzenverkoop van 

nieuwjaarswafeltjes van de firma Jules Destrooper.                               

Er werden maar liefst 678 dozen wafeltjes verkocht.                                  

 

Bedankt aan iedereen die daarmee onze school steunt.  

Op woensdag 3 december mochten we de Sint verwelkomen op het internaat!        

De week voordien versierden we bij de Kapoenen een heuse stoomboot vol met 

snoep om de Sint en zijn Pieten te laten voelen hoe graag we hen zien.  

 

Klein en groot werkte mee, ja zelfs de juffen vonden het tof!                                     

Een boot in piepschuim, heel veel prikkers en super veel snoep, meer was er niet 

nodig voor deze super geslaagde activiteit!                                                         

Bedankt Sint, voor het vele leuke speelgoed dat we kregen bij de Kapoenen! 

Groetjes, de Kapoenen, juffen en meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Winnares wedstrijd voorkaft Rappeklap 

                                                  Zalina klas B11       

  Bedankt aan alle kinderen voor hun prachtige tekeningen. 

Pottelspecialiteiten 



Die dag toen Sinterklaas kwam ....  

Toen stond de tijd heel even stil.  

Kinderen hadden zich opgemaakt om in klasgroep de tocht aan te vatten 
naar de turnzaal. Sommigen waren verkleed in echte 'Zwarte Pieten'....zou 
Sinterklaas hen herkennen of toch twijfelen?                                                                               
Aan de schoolpoort gekomen zagen de kinderen vanuit de verte een busje 
opdagen … en ja hoor! Daar was de goede Sint met zijn vrienden 'Pieten'.                              
Als eersten sprongen de pieten uit de bus en het duurde nog even voor we 
Sint te zien kregen.                                                                                                    
Ondertussen werd al gretig gegooid met snoepjes en koekjes. 

Het was een deining van springende kinderen en 'Zwarte Pieten', kinderen die 
snoepen raapten en Pieten die snoepen gooiden. 

Op dit ritme gingen we dus op een heel creatieve manier naar de turnzaal. 

Daar stond een prachtige troon en vooral ook heel wat grote en kleine zakken vol 
verrassingen.                                                                                                              
De Pieten waren door het dolle heen, vooral de Piet in het blauw gekleed, leek 
energie op overschot te hebben.                                                                                
Het duurde niet lang of alle kinderen hadden wel een kort praatje gemaakt met één 
van de Pieten of werden een beetje geplaagd en andersom.  

Toen was het om de beurt een gesprekje hebben met de Sint. Dit duurde wel even, 
want er viel heel wat te zeggen, over wat  we allemaal hadden verwezenlijkt tijdens 
de voorbije periode op school en thuis. 

Al bij al leek iedereen wel tevreden, zowel de leerkrachten, de Sint als de kinderen 
en vooral de Pieten. 

In de namiddag werden de Sint en zijn trouwe vrienden verwacht in de andere 
klassen om dan 's avonds af te sluiten met opnieuw een dolle rit door de straten van 
onze stad.  

Tot volgend jaar lieve Sint en breng vooral ook je grappige Pieten weer mee! 
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‘de kleurboek’ 

De kleurboek is een museum. De kleurboek is een kijk, een denk, een praat en een doe 

project. De kleurboek heeft kunst als onderwerp. De kunst in het algemeen. De kunst door 

de kinderen van het MPI ‘Pottelberg’.                                                                                                                                               

Kunst is steeds weer een corridor naar een wonder. Een wonder maken, daar is het hem ook 

over te doen.                                                                                                                                                                        

De conservator selecteert foto’s van frisse, kinderlijke, wereldwijd erkende kunst. 

Kinderen bekijken die foto’s.  De panelen in het museum zijn al op de muren aangebracht. 

De kinderen die een werk willen maken doen een keuze uit de aangeboden foto’s. 

Kind-artiest bespreekt het gekozen werk kritisch. Wat zie ik? Hoe is dat gemaakt?             

Wat betekent het? Wat valt er op? Wat is er met de kleuren?  Waarom is het  zo genoemd? 

Welk gerief gebruikte de artiest?                                                                                                   

Kind-artiest maakt een werk in dezelfde stijl van het gekozen kunstwerk. Met pastelkrijt. 

Artiest- kind krijgt soms een bijkomende opdracht. Bvb: leg een boekje symbolen aan.                       

(ivm Juan Miro), maak nog eens enkele tekeningetjes, trek eens een rechte dikke lijn. Welk 

is   het best passende middel voor dat werk op de muur? Houtskool? Verf? Tekenpotlood?  

Bespreken van het ontwerp met pastelkrijt gemaakt. Kies een titel!( dit kan later ook, eens 

het werk voltooid is).                                                                                                           

Raadgevingen bij het uitvoeren van het echte kunst-werk: Vul je blad. Eerst de achtergrond 

kleuren. Opschuiven stap per stap naar de voorgrond. Cijfertjes gebruiken desnoods. 

Kinderen zien wel wat voor en achter is. Voortekenen met bordkrijt. Bordkrijt kan gemakkelijk 

overschilderd worden. Hoe zul je de rechte lijnen recht schilderen? Afplakken is niet 

verboden. Welk middel ( verf, krijt, potlood) zul je gebruiken? Als verf wordt acrylverf 

gebruikt: vaste en harde verf; droogt snel; snel overschilderbaar. Vol met verf schilderen,                    

en enkel water gebruiken om de verf dun te maken. Transparant of doorzichtig. 

Opletten met zwart. Niet teveel gebruiken. Verf mengen? Beetje nemen en opzij leggen op 

het bord en mengen met een ander beetje. Nooit soep maken en alle kleur weg mengen! 

Aan het eind hou je enkel kakakleur over. Hoe maak je oranje? Begin met lichtste kleur 

(geel) en doe er piepklein beetje rood bij, desnoods beetje meer… Meestal is hemel niet 

effen blauw zoals in een kleurboek. Er is grijs, wit, donkerblauw, lichtblauw, 

turquoise,…soms zelfs zwart! Kijk naar die trui. Kijk naar het gras. Welke kleuren zie je? 

Museum  heet ‘ de kleurboek’, maar het is de bedoeling af te kicken van het kleurboekgedoe. 

En het kleurplatengedoe. Effen mono kleuren en steeds binnen de lijntjes he…Het perfecte 

doosjesgedoe. We leven in doosjes. Kijken naar het doosje. Rijden in een doosje.                      

Kleuren doosjes. En denken in een doosje. Een mens verdient meer, toch?                     

Krijttekeningen vastleggen met haarlak. Collages met vernislijm.                                                           

Regelmatig opnieuw gaan kijken en zien of alles ‘klopt’. Of alles mooi of sterk staat.            

Klaar is de kleurboek bijdrage! 
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Een gezonde en lekkere tip (voor de feestdagen)  

BANANENSOEP , hoe begin je eraan ?  

Wat heb je nodig ? 

-2 middelgrote uien  

-2 bananen 

-1 liter gepelde bananen 

-1 blokje magere kippenbouillon 

-peper en curry 

 Hoe begin je eraan ? 

-Snij de bananen en uien in grove stukken en doe deze in de stoofpot.                                  
-Giet vervolgens de gepelde tomaten erbij en laat ongeveer 25 min stoven.                       
-Mix daarna alles.                                                                                                                    
-Los nu de kippenbouillon op in 1,5 l water en doe dit erbij.                                          
-Voeg daarna een koffielepel curry toe en wat peper. 

WEETJE : bananen zijn ideaal om verkoudheden, stress, wratten en tal van 
andere kwaaltjes tegen te gaan 

De kinderen uit de klas van juf Chiara en juf Dominique hadden de eer de soep te 
proeven. Ze vonden het "gezond" lekker!! Een aanrader!                                      
Lekker en goedkoop....probeer het maar ..  

Gezonde groet, juf Connie – Fouzia – Femke –Yousra - Anouar – Keana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorblazertje 

Axana Wouters uit klas A6 is op 26 september grote zus geworden van Mathis! 
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Dit is mijn land!  

Dit jaar gaat Rappeklap op zoek naar jongens en meisjes 

uit onze school die niet afkomstig zijn uit België.  

In ons eerste krantje kwam Sarah uit Congo aan bod. 

Nu is het de beurt aan Elina: 

Hallo, ik ben Elina. Ik ben Tsjetsjeense.                  

Tsjetsjenië is een deelrepubliek van Rusland.                   

Er wonen nog 2 oma’s en 1 opa van mij. Mijn andere opa 

is jammer genoeg gestorven. 

 

Mijn ouders zijn al 1 keer teruggekeerd om hen te 

bezoeken.                                                            

Omdat de reis te lang en gevaarlijk is, kon ik jammer 

genoeg niet met hen mee gaan.                              

Dat vond ik wel spijtig, want ik zou mijn familie graag 

eens terugzien. 

 

 

Als je bij ons aan tafel schuift, zal je zeker niet vertrekken met honger. Wij houden 

van deeg gevuld met gehakt en groentjes, overgoten met een lekker sausje. 

Wij hebben ook een speciale traditie : als       

de Kerstman komt, heeft hij hulp van een heel 

bijzonder meisje.                                             

Ze is helemaal in het blauw gekleed met      

een mooi versierde hoed en heeft een lange, 

vlecht. Ze lacht en zingt samen met                

de kinderen en is zo geliefd dat er poppetjes 

van gemaakt worden. 

Ik vind ze heel mooi gekleed, iets wat me erg 

interesseert omdat het mijn droom is later 

designer te worden. 

Ik ben blij dat ik jullie iets kon leren over mijn land en wens iedereen een heel mooie 

kerst en Nieuwjaar. 

Elina Shakhbazova (uit klas B7 van juf Els De Ro).  
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In deze rubriek worden leerlingen geïnterviewd die de overstap maakten naar         

het middelbaar. 

Als tweede komt Shane Vancoillie aan de beurt.                                                           

Hij zat in de visuele richting en studeerde vorig schooljaar af . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dag Shane, vertel eens naar welke school ga jij nu? Welke 
richting volg je daar? 

Ik zit nu in Technisch Atheneum Heule. 
In eerste leerjaar B. Nu doen we van alles , maar later zou ik 
voor Bouw kiezen 
 
Hoe verliep de overgang van de Pottelberg naar de 
middenschool? 

Ja kan niet klagen. De weg vinden op school was het 
moeilijkste. Ik krijg 2 uur Gon per week. En als ik iets niet goed 
zie, dan helpen de leerkrachten en leerlingen me. 
 
Wat is je leukste herinnering aan de Pottelberg? 

Ik heb vooral goede herinneringen. Maar als ik eraan terug 
denk, dan mis ik de babbels met meester Wolf over films toch 
het meeste. 
 
Het was leuk te horen dat je het goed stelt Shane!  
 

                                     Veel succes! 

Belangrijke data 

 Er is Kerstvakantie van zaterdag 20 december 2014 tot en met  

zondag 4 januari 2015. 

 Er is Dikketruiendag op 13 februari 2015. 

 Er is krokusvakantie van zaterdag 16 februari 2015 tot en met                                   

zondag 22 februari 2015. 

 Op woensdag 28 januari 2015 is er open internatendag. 

 Op zaterdag 14 maart 2015 is er een sponsormenu. 

 Op 16 maart 2015 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.        

De kinderen hebben die dag geen school. 

 Er is Paasvakantie van zaterdag 4april 2015 tot en met maandag 19 april 2015. 

 

Het leven na de Pottelberg… 



 

 


