
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beste ouders, leerlingen,… 

 

Het schooljaar is ondertussen weeral twee maanden oud.  Wat gaat de tijd toch snel.   

Voor velen onder jullie was het een prettig weerzien op één september.                             

Voor anderen was het bang afwachten wat het nieuwe schooljaar en de nieuwe school te 

bieden had. 

Tijdens de vakantie stond de tijd in school niet stil. Iedereen die in de school werkt gebruikte         

een deeltje van zijn vakantietijd om de klas te verhuizen. De klassen werden geschilderd, 

oud materiaal werd weggebracht en nieuw materiaal werd aangekocht.                                

Het doet deugd om zoveel mensen, zoveel te zien doen voor het welzijn van de kinderen.   

Ook voor het internaat is er vanaf dit schooljaar een uitdaging weggelegd.                       

Vanaf één september is ons internaat permanent geopend.                                                    

Dertig kinderen kunnen hier in hun eigen kamer verblijven tijdens weekends en vakanties.                                        

Sommigen zullen Kerstavond en Oudejaarsavond op het internaat doorbrengen.                  

De kinderen zijn hier natuurlijk niet alleen.                                                                          

Achtentwintig nieuwe personeelsleden staan in voor de begeleiding van de kinderen.                    

Dit maakt ons uniek in de regio.                                                                                                 

Wij heten die personeelsleden dan ook van harte welkom in onze grote familie. 

Ook dit schooljaar gaan wij onze uiterste best doen om uw kind te doen stralen.                        

Stralen van geluk en van zelfvertrouwen.                                                                                 

Er liggen drukke schooldagen voor ons maar toch zal de aandacht voor het welbevinden    

niet verloren gaan.                                                                                                                                      

Wie zich goed voelt, kan immers veel bereiken.   

Mocht het toch ergens verkeerd gaan of zit je met een probleempje, laat het ons dan ook 

gerust weten.  Iedereen in de school staat klaar om te helpen waar nodig. 

Namens het team bedank ik jullie voor het vertrouwen dat u in de school stelt en we hopen 

elkaar te zien op één van de schoolactiviteiten. 

Vriendelijke groet, 

Johan Segers, 

directeur 

 

 

 

 

 



Karamblas 

Karamblas is een markt met verschillende webshopwinkels in een sfeervol retro kader.              

Telkens schenkt Karamblas een deel van de opbrengst aan een goed doel. 

Voor de editie van 2015 zette Karamblas in op de scholen die kinderen 

met autisme begeleiden. 

Omdat ook onze school sinds september dit jaar T9 onderwijs aanbiedt, 

zal een deel van de opbrengsten naar het MPI gaan om de auti-werking 

een duwtje in de rug te geven.                                                                    

Onze school zorgde tijdens het weekend voor haar eigen inbreng met      

de opbouw van een retro kapselboudoir en een team vrijwilligers en 

kapsters om alles in goede banen te leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werelddierendag 

Naar aanleiding van Werelddierendag kwam de hond van juf Julie, Beau, op bezoek in        

de klas. De kinderen leerden allerlei zaken bij omtrent dit huisdier (voeding, verzorging, 

kenmerken en eigenschappen,…). Als afsluiter maakte klas B6 een wandeling met Beau. 

  

 

 

Pottelspecialiteiten 



Frank Buyse te gast 

In het teken van WEEK van het ZIEN (8-15 oktober) was de Kortrijkse sportjournalist          

Frank Buyse -auteur van het boek "Tot u spreekt Jan Mulder" - te gast in onze school,                       

bij de afdeling voor blinde en slechtziende kinderen.                                                                

De leerlingen vertelden over hun lievelingssporten : voetbal , basketbal , paardrijden en 

wielrennen ! Hun  idolen Romelu Lukaku , Lionel Messi en Kevin Debruyne werden 

aangehaald en de journalist vertelde dat hij Romulu de tofste vond, omdat die zowel op 

school als in het voetbal heel goed presteerde .      

Frank Buyse legde ook uit hoe een ( sport-) krant wordt gemaakt en nu weten we dat er     

500 000 kranten per dag  voor Vlaanderen van de pers 

gaan .               

Op het einde van een bijzonder en enthousiast uurtje 

mochten de kinderen de uitslag voorspellen van de match 

van de Rode Duivels tegen Andorra : 1-4 winst! Dat was 

wel juist hé!                                                                                       

Een heleboel goede sportjournalisten  in  de V-klassen ! 

 

 

 

 

 

Niveaulezen 

Dit jaar werken we voor niveaulezen samen met vier klassen (B4, B5, B6 en B8).                    

De kinderen zijn ingedeeld in kleine groepjes volgens hun eigen niveau.                                  

Hierdoor kunnen de kinderen veel aan bod komen tijdens het lezen en kan de leerkracht 

onmiddellijk bijsturen of helpen waar nodig is.                                                                          

Niet enkel de leerkrachten begeleiden de kinderen. We kunnen dit jaar rekenen op helpende 

handen van leesouders en leesgrootouders!                                                                             

Dit vinden de leerlingen super! 

 

 

 

Opa van Harald (B6) 

Pottelspecialiteiten 

Opa van Harald (B6) 

Mama van Soetkin (B6) 



Familiedag 

Op zaterdag 24 oktober was het weer zover ! Familiedag! En wat voor één!                                                                                                                               

Het was alles ‘Hallo Wien’, alsof ineens elke West-Vlaming de telefoon opnam…..                                            

Vanaf 14u. was het ‘deuren open’ en ‘iedereen welkom!’.                                                                            

Op onze uitnodiging kwamen heel wat families met kinderen af!                                                                             

Het was dan ook een feest voor groot en klein, met allerlei leuke spelletjes rond                 

het thema ‘Halloween’.                                                                                                                                                                   

Iedereen had ook steeds prijs!                                                                                                                                                         

En er was net geen fanfare, maar wel na verloop van enige of geen tijd, honger en dorst … 

en om dit ongemak op te lossen, was er een ruime kaart met drankjes en dessertjes 

voorzien.                                                                                                                                                                              

Een heel oprechte dank aan allen  en we zien uit naar alles wat de toekomst ons nog 

brengen mag  op ons geliefde ‘M.P.I. – Pottelberg!’  

Jan V3 
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Semi-internaat  

Ook vanaf september zijn de opvoeders semi-internaat er opnieuw ingevlogen om               

de woensdagnamiddagen op een toffe manier in te vullen voor de externe kids van onze 

school… 

Elke maand gaan we normaal gezien 1x zwemmen (meestal Magdalenabad), 

Een namiddagje Warande (incl. kamp bouwen),  shopping Kuurne (en bijhorend ijsje likken), 

bowling, cinema, knutselnamiddag, circustechnieken met 

popcorn/suikerspin/drankjes/chocoladekoekjes enz., gezelschapsspelen , ravotten, bezoek 

aan speeldorp, zoektochten i.v.m. Halloween/Pasen, wandeltochten van andere scholen en 

Olympische Spelen staan ook steevast op onze activiteitenlijst… 

We proberen telkens per maand te voorzien om een 2-tal keer op uitstap te gaan en dan ook     

een 2-tal keer op ons schooldomein te blijven… 

Onze woensdagnamiddag begint om 12u., direct na schooltijd, met een warme maaltijd en 

daarna volgt rond 14u. telkens de hoofdactiviteit van de middag.                                       

Rond 16u. voorzien we een 4-uurtje (koek/wafel/pannenkoek en drank).                                                                     

De woensdagnamiddag-opvang loopt op zijn einde ten laatste om 18u.   

Wie er graag nog wil bij zijn, dit kan… maar wel mits voorafgaande inschrijving!!                            

Dit is nodig om de mogelijke activiteiten en/of uitstappen in goede banen te kunnen leiden. 

 

Bedankingshoekje 

We willen Jenny, de mama van Ulla, bedanken!!                                                      

Zij zorgt reeds jaren dat de klassen, leefgroepen, refters...voorzien zijn van 

passende gordijnen en maatwerk!  

" De TV- leesloep maakt ons allen blij! " 

Met dank aan de familie Norbert en Christine Gadeyne en dan in het bijzonder 
hun moeder, die onze afdeling voor blinden en slechtzienden genegen zijn!   

Alsook dank aan Marleen Decroix die ervoor zorgde dat de leesloep in onze 
klas terecht kwam!  

                                                                                       
                          Jenny 

 

 

De kinderen en het team van de visuele afdeling!  

 

 

 

Pottelspecialiteiten 



Internaat: de Maansterren 

Hallo iedereen,                                                                                                                                          

Hier een woordje van de Maansterren.                                                                                   

We zijn ondertussen alweer een goeie maand gestart in ons groepje. 

Wij samen, 12 kindjes en 3 juffen maken er een superfijne tijd van in het internaat. 

Vooral op woensdagmiddag vinden we het heel plezant, want dan doen we allerlei leuke 

activiteiten. We maakten een herfstwandeling en nadien maakten we schilderijtjes met        

de gevonden blaadjes. We  deden een wandelzoektocht  doorheen Kortrijk waarbij we      

een heleboel nieuwtjes te weten kwamen. We gingen zwemmen. De kleintjes konden 

genieten in de wellness en we knutselden griezels voor Halloween. 

Ziehier enkele voorbeeldjes van onze kunstwerkjes en een foto van in het zwembad! 

   

Aan iedereen een leuke herfstvakantie  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Lieve groetjes van de                               en juf Nele,  juf Hanne en juf Katleen 

 

IPO: permanent geopend internaat 

De kinderen van IPO 1,2 en 3 plukken hun appeltje voor de dorst!                                       

Met de ultieme pluktechniek werden de bomen verlost van hun zware vrucht.                                 

Met zoveel harde werkers en handige Harry’s  kunnen we binnenkort  misschien zelf                    

een appelkwekerij beginnen aan het internaat?                          

Succes verzekerd! 

 

 

 

appelcupcakes:  

Na de plukarbeid worden de inspanningen beloond en wordt een deel 

van de appels verwerkt tot heerlijke cupcakes! Want een cupcake in 

de mond, maakt het hartje gezond! Een ander deel van de appels 

werd omgetoverd in lekkere appelmoes en het overschot namen        

de kinderen mee naar huis als cadeautje voor de ouders! ;) 

 

 

 

Pottelspecialiteiten 



Het verkeer   

We hebben in de maand september met de klas nog eens de verkeersregels voor                

de voetgangers moeten herhalen en ook de verkeersborden. 

We wisten gelukkig nog veel. De juf was zeer tevreden. 

Klas B8 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstwandeling 

 

Op donderdag 15 oktober zijn de klassen S2 en S3 in de voormiddag op herfstwandeling 

geweest naar het Kennedybos in Kortrijk.                                                                                             

Het was een stevige wandeling en we hadden geluk.                                                                           

Het weer viel mee met een najaarszonnetje. De kinderen vonden het heel leuk.                           

We vonden eikels en beukennootjes, maar weinig kastanjes.                                                

We zagen de mooie herfstkleuren in de bomen en zagen her en der paddenstoelen.                      

Het was een geslaagde uitstap 

Juf An en juf Dominique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effe weg! 



We maken onze handen vuil : doe-dag in TA Heule.  

Veel kinderen zitten met de vraag “Wat kan ik later worden?” Daarom wordt in klas gewerkt 

rond beroepen. Maar met zelf de handen uit de mouwen te steken, leer je pas wat            

een beroep echt inhoudt. Nieuwsgierig trekken we daarom samen met lln. van B10 en B11 

naar de doe-dag in het Technisch Atheneum van Heule. 

 
Onze eerste opdrachten krijgen we in de garage.      

Onder begeleiding leren we een motorblok losdraaien.  

 

 

 

 

Daarna moeten we net als in de formule 1 om het vlugst 

een wiel vervangen en als afsluiter mogen we              

een racespel spelen dat op een auto is gemonteerd. 

 

Na de garage, trekken we richting bouw.        

Sommigen hebben echte werkman-schoenen mee.   

Die komen goed van pas, maar er is meer nodig om                   

een rechte muur te metselen.  

 

 

 

Gelukkig staan ook de meisjes meer dan hun mannetje. 

 

 

 

 

Voor de laatste activiteit gaan we naar de afdeling  

elektriciteit. Na wat uitleg, mogen wie via de computers 

de robots laten bewegen.  

We slagen erin om ze te laten rollen, maar ze zijn niet zo vlug als in Star Wars. 

Met wat meer inzicht over wat een beroep inhoudt en een vuile broek keren we terug naar 

school. We willen het KTA van Heule bedanken voor de leerrijke workshops. 

klas B9 /GOK foto’s : juf Evelyn 

 

 

Effe weg! 



Belangrijke data 

Er is herfstvakantie van zaterdag 31 oktober 2015 tot en met zondag 8 november 2015.  

Wapenstilstand op woensdag 11 november 2015.  

Op maandag 23 november 2015 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.                                                                                                   
De kinderen hebben die dag geen school.  

Maandag 24 november 2015: start pannenkoekenverkoop!!  

Vrijdag 4 december 2015: Sinterklaasfeest voor de kinderen. 

Op dinsdag 15 december 2015 is het oudercontact: 1ste rapport 

De Kerstvakantie start op zaterdag 19 december 2015 en duurt tot en 
met zondag 3 januari 2016. 

 

 

Oorblazertjes 

 

 

Nayira uit  B2 werd zus van Lilia. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Elgadziyeva kreeg onlangs een nieuw baby broertje. ( klas B 3) 

 

Juf Chiara uit klas A2 werd mama van een flinke jongen ‘Briek’. 

Juf Nele mocht een dochtertje verwelkomen: ‘Mirthe’. 

Kinderverzorgster Isabelle werd dan weer de gelukkige mama van een jongen ‘Bazille’. 

 

Info aan de ouders 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


