Beste ouders, kinderen,
vrienden van ons MPI,

Nu de donkere dagen voorbij zijn, en we terug de zon te zien krijgen, kunnen we even stilstaan bij
wat voorbij is en wat komen zal.
In november kreeg onze school de schooldoorlichting op bezoek. Drie inspecteurs bezochten
gedurende een week de klassen en spraken met kinderen en leerkrachten. Zij moesten controleren
of wij voldoende kwaliteitsonderwijs bieden. En dat doen we! In februari kregen wij ons rapport en
we zijn geslaagd. De inspectieleden hadden lovende woorden voor het vele werk dat we doen en
de resultaten die we bereiken. Het viel hen ook op dat er een positieve en familiale sfeer in de
school hangt. Dit alles maakt het leuk om naar ons MPI te komen.
Zoiets gaat niet onopgemerkt voorbij. Verschillende verenigingen zien ons werk en helpen met ons
mee om het nog beter te maken voor de kinderen. Het krijgen van verschillende fietsjes is hier
een voorbeeld van. De renovatiewerken op het internaat zijn een ander voorbeeld van
samenwerking tussen de school en externen.
Het afgelopen weekend vond ons sponsormenu plaats. Meer dan tweehonderd personen kwamen
eten in ons ‘pop-up’ restaurant. Alle personeelsleden hielpen om deze avond tot een succes te
maken. De opbrengst gaat dan ook volledig naar de kinderen en activiteiten voor de kinderen.
Dit schooljaar willen wij onder andere onze tuin aanpakken en die omtoveren tot een plek om te
genieten.
Ondertussen hebben de overgangsklassenraden reeds plaatsgevonden. Voor een aantal kinderen is
het immers hun laatste schooljaar in ons MPI. Volgend jaar vertrekken zij naar de ‘grote’ school.
Daarom ook dat zij reeds op bezoek konden bij onze collega’s. Jullie zullen ook uitgenodigd worden
op de opendeurdagen van de scholen. Voor ouders is dit de kans om samen met hun kinderen rond
te kijken en kennis te maken met het secundair onderwijs. Onze schoolverlaters laten we natuurlijk
niet zomaar gaan. Wij zullen jullie uitnodigen op de proclamatie op het einde van het schooljaar.
Natuurlijk mogen wij ons eigen schoolfeest niet vergeten. Dit jaar stellen wij op 25 juni onze school
open. Wij hopen dan ook om jullie allemaal te mogen begroeten.
Vriendelijke groet,
Johan Segers,
directeur
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Dikke truiendag : de carnavalversie.
Om dikke truiendag anno 2016 sportief
te starten, dansen we de laatste
ochtendmoeheid uit onze benen.
Zo hebben we het in onze dikke trui
onmiddellijk warm.

Dit jaar is er geen ontbijt voorzien.
Dus zorgen we er zelf voor. We trokken samen
met de klas van juf Evelyn naar de Colruyt om
een gezond en lekker ontbijt samen te stellen.
Ook de gratis hapjes kenden veel succes en
zijn tot op heden uitgeput.

Voor het ontbijt zijn we uitgenodigd bij
onze klasburen. Een dikke proficiat voor
hen : hadden ze deelgenomen aan
“Komen eten.”, dan kregen ze een dikke
tien.

In de namiddag trekken we onze carnavalkledij aan om in stoet en met veel tromgeroffel
naar het park bij het zwembad te wandelen.
Daar wacht ons een leuke zoekopdracht.
Op school is er nog een hapje en drankje en dan toeteren we
onszelf de krokusvakantie in!

klas B9 / GOK
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Gedichtendag 28/01/2016
We hebben die dag gewerkt rond gedichten:
Het gedicht ’oma breiend’ ging over een oma die vertelde over vroeger en intussen was ze
een sjaal aan het breien voor haar kleinzoon. Dit gedicht hebben we dan nagespeeld.
Dat was heel plezant. Het gedicht ‘tijd’ ging over de tijd van vroeger, hoe het was in de tijd
van de grootouders en over het bewaren van voorwerpen uit hun tijd.
De gedichten werden eerst door de juf voorgelezen en daarna was het onze beurt.
We moesten de gedichten proberen voor te dragen met heel veel intonatie.
Het was heel leuk om te doen.
groetjes klas B8
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19 maart

18 maart -

-20 maart …..

Sponsormenu !

Op vrijdag 18 maart was het alle hens aan dek om het volledige idee uit te voeren, wat vooraf gepland werd door de
collega’s.
De ‘Sponsoravond’ zou weer een knaller van formaat worden!
Ruimtes werden ingericht en de tafels werden geschikt en gedecoreerd in zwart en wit met dit jaar een accent van oranje!
Oranje het kleur van de visjes die we overal zouden terugvinden.
De visjes , die een prominente rol spelen voor het ‘project’ van dit jaar, namelijk ….. de kinderen die zich als een visje in
het water voelen!
Dat is onze bedoeling met de opbrengst van de ‘sponsoravond’! De kinderen een betere (t)huis en tuin te kunnen
aanbieden ! Er zijn ook plannen voor een gezellige ‘ontspanningsruimte’ met een ‘filmzaal’.
Meer bepaald dan voor de kinderen die in ons internaat permanent verblijven ( I.P.O. - Internaat permanente
openstelling).

Zaterdag 19 maart
Die avond zelf was het een verwelkomen van zeker 220 gasten met het hart op de juiste plaats.
Een staande receptie met de obligate bubbels en stijlvolle hapjes deden al heel snel de conversaties op gang komen en
na een tweetal uur was het walking to dinner.
Prachtige buffetten koud en warm, naar ieders smaak, oogden prachtig, naar jaarlijkse gewoonte!
Ook het dessertbuffet was niet te versmaden!
Het was voor velen een traditioneel blij weerzien en de sfeer was super gezellig! Het smaakte letterlijk en figuurlijk naar
meer!

Op zondag 20 maart was het even bekomen, nagenieten en opruimen!

Met

dank

aan allen die dit feest van goedhartigheid in

combinatie met gezellig tafelen mogelijk maken jaar na jaar! Opnieuw!

Effe weg

Kronkeldiedoe
Vrijdag 19 februari gingen we met de klassen B2 en B3 naar de lange Munte.
We deden er mee aan Kronkeldiedoe. Waauw !... wat een leuke activiteiten !!
We konden haast niet wachten om eraan te beginnen. Gekke fietsen, zonder stuur,
een echt spring- en klimkasteel, een windtunnel rups, een klauterparcours , een klimmuur….
Teveel om op te noemen.
Wij mochten starten aan het spring- en klimkasteel . Na 10 minuutjes weerklonk
het Kronkeldiedoe melodietje en dan moesten we doorschuiven naar de volgende activiteit.
Onze allerlaatste post was de klimmuur ! Wat hoog ! Eerst durfden velen er niet over, maar
met een beetje hulp van de juffen lukte het iedereen !
Als afsluiter dansten we op het Kronkeldiedoe liedje en dan jammer….
Wat gaat de tijd toch snel als het leuk is…. Weer naar school ! Tot volgend jaar !
groetjes van de kinderen van juf Vanessa en juf Christientje

MAANDAG…MARKTDAG…
3 weken geleden gingen we met de klas van juf Dominique en
juf An naar de markt. We leerden tijdens de lessen over ‘gezond
eten’ en ‘gezonde tussendoortjes’. Zo ontdekten we op de markt wat er zoal te koop is :
gezonde dingen en minder gezonde…
Na een grote wandeling kwamen we aan op het Schouwburgplein en zo stapten we tot aan
de Grote Markt. Veel kramen en de mooie ochtendzon zorgden ervoor dat we ’s middags
terug kwamen met rode wangen en veel honger.
Een gezonde start van de week dus!!
klas S2 en S3

Honkietonkie
Dinsdag 15 maart ging klas B2 op sportdag.
In de zaal waren er 12 spelstanden.
Oude volksspelen, kleurenspelen en reuzenspelen.
Om de 8 minuten speelde het Honkietonkielied.
Dan moesten we opruimen en doorschuiven naar het
volgende spel.
We hadden een erg leuke sportdag.
groetjes klas B2

Effe weg
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Woensdagnamiddag in het semi-internaat
Rekening houdend met de donkere wintermaanden en omdat er dan minder gunstige
weersomstandigheden zijn, waren de activiteiten van de afgelopen periode
semi-internaat vooral sport en spel, zwemmen en knutselen.
Vooral de grotere jongens kunnen hun hart ophalen bij meester Wolf en zijn groot gamma
aan spelen.
Het knutselen was gericht op Valentijn en Pasen, ook versieringen voor het sponsormenu
kwamen aan bod.
Eénmaal hebben we gebruik gemaakt van de wellness ruimte om er een heuse
filmnamiddag te organiseren, compleet met drank en popcorn.
Zoals gewoonlijk sluiten we een periode voor een vakantie af met een bezoek aan Kinepolis,
waar we ook nu geen uitzondering op maakten.

Voetbaltornooi
Woensdag 2 maart zou de Wembley te Kortrijk het decor vormen voor een allereerste editie
van ons voetbaltoernooi. Bedoeling was dat de ploegjes van MPI
Pottelberg en ’t Klein Kasteeltje elkaar sportief zouden bekampen. De
schoenen werden nog een laatste keer opgepoetst, de tenues lagen mooi
opgeplooid klaar en de opwarming was gebeurd. Maar dan besloten ook
de weergoden deel te nemen. Zij waren niet te bekampen en alle
terreinen werden onder water gezet. Een rampscenario dus. Met een
grote dank aan het Poortgebouw V-Tex te Kortrijk kon ons toernooi
alsnog doorgaan.
De kinderen waren aandachtig bij de uitleg van de scheidsrechter bij aanvang van het
toernooi. Tijdens die uitleg werd vooral gehamerd op de sportiviteit en Fair-Play.
De poules gingen van start en al snel zagen we enkele doelpunten van wereldklasse.
Van individuele dribbels à la Messi tot schitterende afstandsschoten zoals enkel Cristiano
Ronaldo dat kan.
De tijd vliegt als het leuk is en al snel was het tijd voor een razend spannende finale tussen
één ploeg van MPI en één ploeg van Hofstade. De wedstrijd ging erg gelijk op tot de ploeg
van het MPI een drietal goals op rij kon maken. Hofstade boog en brak uiteindelijk.
De eindstand was uiteindelijk terecht, maar ietwat overdreven 9 – 3 in het voordeel van
het MPI.
Trots staken ze de trofee in de lucht! Alle deelnemers werden
individueel beloond met een blinkende medaille en de mooie beker
der Fair-Play ging mee op de bus richting Hofstade!
Het werd een super toffe, faire en gezellige middag.
De volgende editie, waarin Hofstade uit is op een sportieve revanche,
lijkt alvast top te zullen worden! Tot volgend jaar!
Robin
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Info aan de ouders

Belangrijke data:










Er is paasvakantie van zaterdag 26 maart 2016 tot en met
zondag 10 april 2016.
Zaterdag 30 april: eerste communie in de St.-Rochuskerk om 10.30u.
Op dinsdag 3 mei 2016 komt de schoolfotograaf.
Op woensdag 4 mei 2016 is er een pedagogische studiedag voor
de leerkrachten. De kinderen hebben die dag geen school.
Op donderdag 5 mei 2016 (O.L.H. Hemelvaart) en op vrijdag 6 mei 2016, is er
geen school.
Pinkstermaandag 16 mei 2016: geen school
Op dinsdag 21 juni 2016 krijgen de leerlingen hun 3de rapport +oudercontact.
Op zaterdag 25 juni 2016 gaat ons schoolfeest door.
Op vrijdag 1 juli 2016 start de zomervakantie.
Deze duurt tot en met woensdag 31 augustus 2016.

Welkom aan onze nieuwe leerlingen!
Femke Baeckelandt
Jonas Vandeputte
Esmee Hofkens
Aye Hassan Hanon
Kimberley Huysentruydt
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