
 



Beste ouders,  

 

 

 

 

 

Het lijkt pas gisteren dat u de laatste Rappeklap kreeg.  Ondertussen kwam de Sint langs en 

staat de Kerstman voor  de deur.  Wat gaat de tijd toch snel. 

Als school kregen wij de doorlichting over de vloer.  Een team inspecteurs kwam gedurende 

een week langs om de school te bezoeken.  Na het bijwonen van heel wat lessen en                  

het spreken met personeelsleden kregen wij ons rapport.  Wij zijn geslaagd !                                 

De inspectieleden zijn overtuigd van de onderwijskwaliteit die wij bieden en van de zorg die 

we aan de kinderen besteden.  Een dergelijk goed rapport is het voor iedereen een extra 

motivatie om nog beter ons best te doen.   

Ondertussen verlangen wij allemaal naar een deugddoende Kerstvakantie.                       

Sommigen maken een reisje, anderen blijven gezellig samen met familie, sommigen zullen 

Kerst en Nieuwjaar op het internaat doorbrengen. 

Wat het ook mag worden, wij hopen dat iedereen oprecht deugd mag hebben van                          

de feestdagen . 

Namens het voltallige team wens ik jullie allen een vreugdevol eindejaar toe en                             

een goede start voor 2016. 

 

Vriendelijke groet, 

Johan Segers, 

directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We steken opnieuw de handen uit de mouwen : enkele WO-
activiteiten. 
 
Op het rapport staat het vak  ‘wereldoriëntatie’ of kort ‘WO’.                                               
Maar wat betekent dat eigenlijk?  
WO betekent oog hebben voor de dingen (de wereld) rond ons, die wereld 
proberen te begrijpen en er op een goede manier aan deelnemen. Het kan dus heel veel zijn 
: dieren, verkeer, aardrijkskunde, computer, het nieuws, de kalender, …  
Het leuke aan WO is dat je ook vaak dingen mag doen. 
 
 
Natuur : werken in de tuin. 
 
Het duurde dit jaar wat langer maar eenmaal de bladeren 
begonnen te vallen, was er geen houden meer aan.            
Met het mooie weer, besloten we het kinderspeelpleintje en   
de parking een beurt te geven. 
 

 

 

Voeding en gebruik keukentoestellen. 

 
Wat we geleerd hebben in de lessen wegen en 
meten komt goed van pas. We maken de hapjes 
voor de info-avond. Daarvoor gaan we naar        
de middelbare school ‘Ter Bruyninge’.  
Zo maken we eveneens kennis met een school 
waar we volgend jaar misschien naar toe trekken. 
 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid : de politie op bezoek. 

 

Jaarlijks komen heel wat fietsers om in het verkeer en daar 
willen we wat aan doen. Na het bekijken van video’s over    
het gevaar van de ‘dode hoek’, komt de politie met              
een vrachtwagen op bezoek. 
Hij legt uit waar je moet staan zodat de chauffeur je kan zien, 
anders sta je in zijn dode hoek. Het leuke is dat we dat zelf 
kunnen ervaren door in de vrachtwagen te zitten. 
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Pop Art in klas B11 

Op maandag, 9 november kregen wij een workshop Pop Art 

van Barbara. Zij vertelde ons wat Pop Art was en dat                    

de bekendste Pop Art-artiest Andy Warhol is.                   

Doormiddel van allerlei opdrachten leerden we ons zelf beter 

kennen. Hierna haalde Barbara een verkleedkoffer 

tevoorschijn met leuke brillen, hoeden, sjaals, ….                

We kregen enkele minuutjes de tijd om ons heel snel wat op 

te tutten. Barbara maakte een mooie foto van ons. Die foto moesten we op kalkpapier 

overtekenen en vervolgens die tekening overzetten op een canvas.                               

Daarna mochten we vier kleuren kiezen en ons zelfportret inschilderen.                                                                                

We kregen prachtige resultaten die te zien zijn in de gang aan onze klas.  

 

Project 

Half november startten de vijf erkende levensbeschouwingen in onze school een project met 
de klassen B4en B5.                                                                                                                 
Juf Katie (Rooms Katholieke godsdienst), juf Souad (Islam), juf Danielle 
(Protestantse godsdienst), meester Samuel (Orhodoxe godsdienst) en 
meester David (Niet Godsdienstige zedenleer) begeleidden de groep 
kinderen bij het thema “Verlies, trouw, afscheid en verwerking”.                                                                                                                                       
We werkten eerst in kleine groepjes en kwamen dan weer samen om in 
de grote groep alles naar voor te brengen.                                                                                                                              
We werkten met foto’s en maakten zelf toneeltjes.                                
Op die manier konden we duidelijk maken aan de anderen wat voor 
soorten verlies er waren (een voorwerp, gezondheid, vrijheid,                   
een kennis of familielid, …) en welke verschillende reacties hierop bestaan (wenen, boos 
worden, niet meer opletten, …).                                                                                                                                                     
We beseften ook hoe belangrijk troost is op zulke momenten en genoten dus enorm van 
onze grote groepsknuffel!                                                                                                               
De juffen en meesters vertelden dan ook hoe het er bij hun eigen eredienst aan toe gaat bij 
een overlijden en begrafenis.                                                                                                         
Tijdens de laatste les hielden we een quiz met rode en groene kaartjes.                                            
Alle sessies werden door de kinderen als ‘super’ geëvalueerd 
(met een uitzonderingetje).                                                     
De sfeer was goed, we leerden veel bij van elkaar, brachten 
door samen te werken extra respect voor elkaar op!                                                                                                                       
Zeker voor herhaling vatbaar!   
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Sinterklaas 

Een lange rij ………                                                                                                                                

Een heel lange rij kinderen stonden aan te schuiven voor wat komen zou ….                                                                                                                      

Niemand wou het missen ……                                                                                                               

Het ‘Kinderplein’…. daar moest je zijn.                                                                                                   

De Sint en zijn pieten kwamen statig van de trappen de speelplaats opgestapt .                            

Het paard was niet mee omdat die trappen wat onhandig waren voor een oude schimmel.                                                            

Het was nog even geheimzinnig (wind)stil op het plein.                                                                                 

De Sint, de pieten en het nieuwe speelgoed…….                                                                                   

Je kon enkel wat bladeren horen ritselen die in alle richtingen  dansten. Ineens werd de stilte 

verbroken en kwam en lange rij kinderen de speelplaats opgestapt, vol enthousiasme en met                  

een brede glimlach op het gezicht. Om beurt gingen de klassen op audiëntie bij de Sint en zijn 

pieten. Er werden voor de Sint liedjes  gezongen  en er werden gedichten voorgedragen of                    

het was  een vlotte Babel met de Sint, soms onderbroken door de plagerijen van één van                       

de pieten. Iedereen kreeg wat lekkernijen mee, netjes verpakt zoals het hoort.                                          

Daarna volgde een uitgebreide en diepgaande inspectie van al het moois dat de Sint had 

meegebracht voor de speelplaats.                                                                                                                

We zagen  enkele leerlingen op een ‘step’ en werd er duchtig geklopt op de ‘boksbal’ , anderen 

hielden het rustiger en speelden in de ‘poppenhoek’ met de vernieuwde keuken!                                          

Een ring was opgehangen om ‘basket ‘ te spelen en er was ook een moderne versie van ‘jokari’.                                                                                                                                     

Het was wel even flink motiveren om de leerlingen opnieuw naar de klassen te loodsen                                                                            

Een heel mooi moment voor ons allemaal en de kinderen van M.P.I.-‘Pottelberg’ in het bijzonder!  

Jan V3  
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Sinterklaasontbijt met B4, B5 en B6!!!  

Op vrijdag 4 december kwam de sint op bezoek naar onze school. Om de kinderen al van     

’s morgensvroeg in de sfeer te brengen, startten we met een sinterklaasontbijt.                      

Met een vleugje sint muziek op de achtergrond konden de leerlingen hun buikje rond eten.                                 

Er werd gepraat, gelachen en gezongen! Als hoogtepunt kregen we dan ook nog eens           

een bezoek van de goede man tijdens het ontbijt… 

 

Semi-internaat 

De afgelopen periode stond vooral sport, spel en knutselen op het programma                              

de woensdagnamiddag in het semi-internaat.                                                                                                  

We kregen natuurlijk ook het bezoek van de Sint samen met 2 Zwarte Pieten, en die wisten 

te vertellen dat er allemaal flinke kinderen in het semi zitten. 

Een namiddag Woopahoo voor de kleinsten en Bowling voor de groteren was een welkome 

afwisseling.  Het jaar werd afgesloten met een bezoek aan Kinepolis, om op die manier al 

vast in de feeststemming te komen. 

 

 

Pottelspecialiteiten 



Sint op bezoek bij de Bengels!  

 

Hij bracht auto’s, Playmobil, 

strijkparels, cd’s… 

 

 

 

 

 

Alle Bengels aangenaam verrast! 

 

      

 

     Spelen met de make-up die de Sint bracht! 

 

 

 

 

En genieten van het bezoekje van de Sint! 

      

 

 

 

                      Wat een leuke dag! 
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Bij ‘THE BIG BROTHERS’ 

Onze woensdagen zijn goed gevuld.                                                                                      

Muzikaal pak, zwarte Piet & Sinterklaas of poolen dat vinden ze heel gaaf.                                         

Een fotootje hier en daar en zo zien jullie wat we doen dit jaar. 

3 ballonnen houden we een minuut in de lucht, 

                                                    

en nee, met het spaghettistokje is het geen klucht, op en onder de tafel zonder te breken of 

macaroni zonder handen op een stokje steken. 

                                                         

We blazen een ballon tot die zegt knal, boem, patat van harte proficiat aan 

de jarigen van september tot december  en dat waren er nogal wat. 

                                                             

                                                                                

 

 

 

 

Elias, Seno, Edward, Brecht, Iben, Mathias 
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TiepToe dag 

Op maandag 7 december gingen de klassen A1 , A2 en S1 naar TiepToe dag te Moorsele.                                                                                                                                          

‘s Morgens stapten we op de bus en Addy bracht ons veilig op onze bestemming.                     

Daar aangekomen mochten we ons eerst uitleven op de springkastelen.                                     

Daarna trokken we naar de grote sportzaal om te klimmen , spelen met ballen en springen 

op de grote trampoline.                                                                                                                                         

Van al dat spelen hadden we honger gekregen dus was het tijd om onze boterhammen op te 

eten.                                                                                                                                          

Na een rustpauze mochten we enkele circuskunstjes uit proberen : op een bal staan , 

balanceren op dunne balkjes , …                                                                                                        

Daar na was het tijd voor dans en muziek.                                                                                    

Om 15.00u stapten we moe maar voldaan terug op de bus. Hat was een leuke dag. 

Juf Griet , juf Dixie , juf Liselot en de kapoenen van A1 , A2 en S1 

 

Klas B2 op bezoek bij bakkerij Soete. 

 

Eerst kregen we een rondleiding in de bakkerij. Daarna gingen we zelf aan de slag                         

We maakten lekkere broodjes in verschillende vormen.                                                                       

“Het opeten van de broodjes vond ik het leukst” zei Kenji. 

Groetjes B2 

 

 

 

Effe weg! 

 



Belangrijke data  

 

Er is Kerstvakantie van zaterdag 19 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016.  

Er is Dikke-truiendag op 5 februari 2016.  

Er is krokusvakantie van zaterdag 6 februari 2016 tot en met zondag 14 februari 2016.  

Op vrijdag 4 maart 2016 is er geen school. 

Op zaterdag 19 maart 2016 is er een sponsormenu.  

Op dinsdag 22 maart 2016 is het oudercontact: 2de  rapport. 

Er is Paasvakantie van zaterdag 26 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016. 

 

 

 

Oorblazertjes 

Diana uit klas B2 werd grote zus van Isabella. 

 

 

 

 

 

Info aan de ouders 

 



Bedankingshoekje 

De Ronde Tafel Waregem is een serviceclub voor jonge mensen die meerdere sociale 
projecten steunen. 
Ze doen dit door fondsen in te zamelen door het organiseren van verschillende activiteiten, 
waaronder hun jaarlijkse speelgoed-inzamelactie!   
Ze verzamelen gebruikt speelgoed en verdelen dit dan verder naar diegene die niet 
voldoende budget hebben om nieuw speelgoed te kopen voor sinterklaas... 
Wij gingen graag op hun uitnodiging in...en keerden met een volle bestelwagen terug naar 
het MPI!! Ook de leden van de jonge socialistische kamer zamelden 
speelgoed in dat ze voor het tweede jaar op rij aan de school 
schonken. 
 
We kregen ook nog financiële steun van de Zonta (invulling vrije tijd) 
en van de Kouterkids (steun voor aankoop minibusje). 
 
 
Een grote dank u wel aan iedereen die pannenkoeken kocht. 

Er werden in totaal 490 pakjes pannenkoeken verkocht.    

 

Nog enkele sfeerbeelden bij het bezoek van Sinterklaas!  
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