
 



 

 

Beste ouders, leerlingen,  

 

Na een zomervakantie die voor sommigen te lang, voor anderen dan 

weer te kort was, konden wij op één september weer aan de slag gaan.  

Voor velen was het een leuk weerzien met de vrienden, de meesters en 

de juffen. Voor de nieuwe leerlingen was het een beetje bang uitkijken 

wat de eerste schooldag zou brengen. Ondertussen zijn we reeds 

anderhalve maand verder en kent iedereen zijn weg binnen ons MPI.    

De lessen verlopen zoals gepland en iedereen krijgt de kans om volop 

nieuwe dingen te leren.  

Vorig schooljaar won onze school de wedstrijd ‘Pimp je speelplaats’ en dit schooljaar zal 

deze nieuwe speelruimte gerealiseerd worden.  Hiervoor zullen velen de handen uit                  

de mouwen steken en alle hulp hierbij is zeker welkom.  Met deze speelruimte willen we 

kinderen weer leren spelen zoals vroeger: klimmen, lopen , vallen,… 

Wij zoeken dan ook enthousiaste ouders die willen meehelpen en mee nadenken over onze 

school.  Wanneer leerlingen zich goed voelen op school komen zij sneller tot leren.                 

Jullie ervaringen met jullie kinderen zijn voor ons een bron aan informatie die wij kunnen 

gebruiken om de school nog leuker en gezelliger te maken. Wie interesse heeft om deel uit 

te maken van het oudercomité kan dit aan de leerkrachten of directie laten weten.                 

Samen met jullie kunnen we veel betekenen voor jullie kinderen. 

Dit schooljaar zijn er eveneens verkiezingen voor een nieuwe schoolraad.                                    

De schoolraad is het hoogste adviesorgaan in de school dat advies geeft aan de directeur 

over de werking van de school.                                                                                                                                                

Meer informatie hierover kan je opvragen bij de directeur. 

Beste ouders, zoals je kan lezen zal het opnieuw een druk schooljaar worden vol 

uitdagingen, leuke en minder leuke momenten.  Toch zullen wij er opnieuw elke dag volop 

voor gaan zodat uw kinderen kunnen opgroeien tot respectvolle volwassenen met                       

een goede toekomst. 

 

Namens alle personeelsleden wil ik u dan ook bedanken voor het vertrouwen dat u ons 

geeft. Mocht er in de toekomst toch plots een probleempje zijn, laat het ons dan gerust 

weten. Wij zullen er alles aan doen om u  en uw kinderen te helpen.  

Vriendelijke groet, 

Johan Segers, directeur   

 

 

 

 



 

Het verkeer 

We hebben met gans de klas geleerd over het verkeer.                                                                    

We hebben  geleerd dat we naar  links  en rechts moeten kijken bij het oversteken op                  

het zebrapad. We hebben ook de verkeersborden besproken.                                                               

Tijdens de wandeling hebben we in onze schoolstraat foto’s gemaakt van de buurt.                                   

De klas vond het leuk. Wij houden ons nu aan de verkeersregeltjes. 

Groetjes B6, de neushoornvogels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klassen B9(Albatros) en B10(Stormvogel) brachten een bezoek aan TA Heule. 

We zijn 14/10/16 naar TA Heule geweest. 

Het was super leuk. We hebben bouw en auto gedaan. En niet te vergeten drukken en STEM 

gedaan. Bij bouw hebben wij een muur moeten bouwen. Bij drukken hebben wij zelf een 

boekje gemaakt. Bij auto was het allemaal te maken met motors. STEM was echt super 

interessant. Eigenlijk wil STEM zeggen : de S staat voor science, de T voor technologie, de E 

voor Engeneering en de M voor mathemathics. 

Dat was het voor het bezoek aan TA Heule. 

Noa, Saar, Valentine 

 

 
 

 

 

 

Effe weg 



 

Een bostafel voor Paultje : 

 

Paultje onze klaskabouter voelde zich de laatste tijd wat 

ziekjes, er vielen haartjes uit zijn baard, … .                     

Hij had heimwee naar het bos. Daarom trokken we samen 

met onze vrienden uit A4 op pad om allerlei 

bosvoorwerpen te verzamelen. 

 

 

 

Met de zoekkaart zorgen we dat we alle soorten vruchten en 

noten vinden. Ook de andere zintuigen zoals het voelen, komen 

aan bod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als iedereen meezoekt en we een massa beukennootjes 

(Paultjes lievelingseten) vinden, zijn onze zakken vlug vol.       

                                              

 

Zo is er nog  tijd voor een groepsfoto en ja hoor …het speelpleintje. 

 

 

 

Een leuke en sportieve namiddag, we zullen  

vanavond goed slapen. 

            En Paultje is weer helemaal de oude!  

 

              A4 / S2 / GOK 

Effe weg 



 

Paddenstoelen kweken 

In de maand september zijn we in de klassen B3, B4 en B6 gestart met het kweken van 

paddenstoelen.                                                                                                                         

We kregen per klas een zak compost en een zak met dekaarde.                                                      

De dekaarde moesten we goed verbrokkelen zodat er geen grove brokken meer aanwezig 

waren. De aarde brachten we gelijkmatig aan op de compost.                                                   

Nadien sloten we de zak en zetten hem op een geschikte donkere plaats.                           

Een drietal keer moesten we de zak openen om water te geven tot er schimmel te 

voorscheen kwam.                                                                                                                                    

Toen was het tijd om de zak open te vouwen en te wachten tot de eerste knopjes zichtbaar 

waren.                                                                                                                                             

Na een week of twee konden we de eerste paddenstoelen plukken.                                                       

En toen was het tijd om lekker te koken. De klassen B3 en B6 stoofden de paddenstoelen en 

klas B4 maakte champignonsoep. Mmmm... wat was dat lekker!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want lezen is plezant !  

De klassen van juf An & Juf Katrien gaan dit jaar een 4-tal keer naar de bibliotheek om 

allerlei boeken uit te kiezen . Eentje wordt dan het klasboek en dat gaan ze samen lezen met 

een oma of opa in de klas: veel leesplezier verzekerd!                                                                            

Want we zorgen voor een leuk knus leeshoekje. 

En alvast bedankt aan de oma’s  en opa’s ! 

 

 

 

 

Pottelspecialiteiten 



 

 

Familienamiddag : Duizend pompoenen en piraten…..wie zei dat ook al weer    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawel, het kletterde om en bij de spelletjes … de ballen vlogen in het rond en misten veelal 

hun doel niet.  De spaghetti van de toverkol was aan het koken en de bezem lag al klaar om 

alles goed om te kunnen roeren!  

Kapitein Haak was ook overal aanwezig … al was het dan ook enkel zijn haak die we konden 

zien. Hem een hand schudden leek ons wel een beetje moeilijk in dit geval.  

De schat lag binnen handbereik….zouden we bij de koffer met goudstukken kunnen komen?   

De toon was gezet en de  sfeer zat erin…. gebulder en gebrom, ook                                               

de weersomstandigheden hadden zich aangepast aan ons thema van deze dag.                         

Het stormweer dat de piraten moesten doorstaan tijdens hun grote overtocht, werd hierdoor 

een beetje voor ons levendig gemaakt.   

Natuurlijk was het voor de piraten niet enkel kommer en kwel !  Ze deden zich dan ook wel te 

goed aan lekkere taart en een drankje of bleven ‘plakken’ aan de stand met lekkere frietjes of 

wafels.  

De ‘tombola’, met heel mooie prijzen, was ook deze keer een succes voor iedereen!                     

Het was dan ook steeds prijs ! Waw !  

Dank aan allen om dit feest tot een heus piratenfeest om te toveren!     

 

 

Pottelspecialiteiten 



 

Het semi-internaat 
 

Het semi-internaat opende officieel zijn deuren op 7 september 2016. 

BurgeMEESTER Wolf knipte het lintje door, klaar voor een jaar vol speelplezier! 

 

Onze eerste uitstap van het schooljaar bracht ons naar de ‘Blauwe Hoeve’.  

En omdat het 30°C was, smulden we heerlijke ijsjes om wat af te koelen. 

We gingen ook naar het speelplein in Kuurne en de Warande, opnieuw was het dolle pret. 

 

We proberen ook maandelijks te gaan zwemmen.  

Meester Wolf en de juffen spetteren ook met ons mee. 

 

Rol je rot! Jullie vragen zich af wat dit is, wel we speelden met alles op wieltjes. 

Rolschaatsen, fietsen, rolstoel, kruiwagen en een duveltje, alles werd gebruikt om te rollen! 

 

Elke woensdagnamiddag worden we verwend met iets lekkers :  een koekje, een ijsje, 

pannenkoeken en zelfs donuts. Mmmmmm smullen! 

We zijn al benieuwd wat we krijgen op het Halloweenfeest! 
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Appeltjes plukken in St-Denijs 

Na een zalige zomer verwelkomen we de herfst. De blaadjes lossen zich van de bomen,     

de wind doet zijn werk, de paddenstoelen steken hun hoedje uit de drassige grond,… 

Maar de herfst betekent ook: 

Het seizoen van ons heerlijk fruit: APPELS en PEREN! 

Zoals elk jaar staken wij weer een handje toe in fruithoeve “Het Klokhuis” in St.-Denijs.              

Op een woensdagnamiddag waar de herfst heel ver weg leek en de zomer nog zijn laatste 

duwtje gaf, reden we vol enthousiasme richting St.-Denijs. 

Marijke, de fruitboerin, gaf ons heel veel uitleg over alle soorten appels en peren en liet ons 

proeven van al dat heerlijk, vers geoogst fruit.  

Maar enkel daarvoor waren we niet gekomen! Er moest ook nog gewerkt worden.                     

Met kruiwagen en fruitkisten liepen we de boomgaard af, op zoek naar de rijpste appels.  

Een voor een werden ze voorzichtig geplukt. Met de appels waar een vogeltje al van 

geproefd had, of die al een zachte plek hadden maakten we het allerbeste appelsap dat              

we ooit dronken.  

Als leuke afsluiter kregen we een zak vol appels mee. We hebben deze gebruikt om 

appelcake te bakken, of namen elke dag een appeltje mee naar school.  

De appelpluk, het blijft toch een leuke en leerrijke uitstap waar de kinderen keer op keer            

van genieten! 

Leefgroep De Loft 

 

Smullen maar !!!  

Aan de stralende zon en bijpassende 

klederdracht van de kinderen te zien lijken het 

ver vervlogen tijden.                                            

Maar vergis jullie niet, dit is pas een maand 

geleden. Toen reserveerden de stoere kerels 

van de Duplex elk hun plaatsje aan tafel voor 

een heerlijke maaltijd.                                       

De Sergio Herman van dienst was niemand 

minder dan Mr. Addy, zijn sous chef was           

Mr. Robin. De aardappeltjes sudderden tot ze 

mooi goudgeel waren, alle soorten vlees werden gedraaid en gekeerd tot de chef 100% 

tevreden was en de groentjes werden overgoten met een lichte vinaigrette.                                      

De sous chef dresseerde de bordjes en Mr. Addy zag dat het goed was.                                               

De kinderen waren zeer enthousiast en het water liep net niet uit de monden.                                    

Een heerlijke nazomer, lekker eten met liefde bereid en een gezellige sfeer in de groep.                         

Wat wil een mens nog meer?! 

Robin 
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De zomer van ons IPO 
Eerste zomerkampen IPO Kortrijk groot succes! 

KORTRIJK/KASTERLEE/BRUGGE - Deze zomer waren er tal van leuke activiteiten 

gepland voor de vele kinderen die hier verbleven tijdens de vakantie. 

De kers op de taart waren de twee kampen die door de personeelsleden werden 

georganiseerd. We vroegen aan de meisjes om nog eens terug te denken aan                  

de leuke momenten die ze daar beleefden. Dit is hun verslag: 

Het eerste kamp ging door in Kasterlee. Op een heel mooi groen domein in een groot 

bos. Alles was daar voorhanden om een supertijd te beleven! Een zwemvijver, 

skatebowl, bossen om in te ravotten,… 

Er werden tal van activiteiten gepland. Zo gingen we fietsen, deden we een leuke 

zoektocht, vlottentocht op het meer en ondertussen namen we daar ook een frisse 

duik. We hadden er fantastische dagen! 

Onze begeleiders zorgden ook steeds voor lekker eten, zo kregen we heerlijke 

hamburgers voorgeschoteld! 

“We sliepen als roosjes in slaapzalen met 

stapelbedden”Soetkin 

Even later in de vakantie was het tijd voor het tweede kamp. 

Opnieuw een groot succes! Dit keer bleven we wat dichter bij de deur en gingen we 

naar een  domein in Brugge. Daar deden we een nachtspel in het bos, soms best 

akelig maar heel leuk om te doen! 

Ook was er iedere avond een kampvuur waar we gezellig samen zaten. 

We deden samen met de begeleiders boodschappen, gingen zwemmen en hebben 

ook genoten van gewoon eens vrij te spelen in de mooie omgeving. 

Bij slecht weer, wat we gelukkig niet vaak hebben gehad, speelden we 

gezelschapsspelletjes.  

Kortom, ook dit kamp was een voltreffer! 

Wij hebben heel hard genoten van onze mooie zomer en zijn heel blij en dankbaar 

dat er meesters en juffen zijn die zoveel moeite gedaan hebben om ons deze twee 

onvergetelijke kampen te bezorgen. 

DANKU!! 

De meisjes van De Loft 
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Belangrijke data  

 Er is herfstvakantie van zaterdag 29 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016. 

 Wapenstilstand op vrijdag 11 november 2016.  

 Op vrijdag 18 november 2016 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

De kinderen hebben die dag geen school.  

 Maandag 21 november 2016: start pannenkoekenverkoop! 

 Maandag 5  december 2016: Sinterklaasfeest voor de kinderen.  

 Op dinsdag 20 december 2016 is het oudercontact: 1ste rapport. 

 De Kerstvakantie start op zaterdag 24 december 2016 en duurt tot en met                               

zondag 8 januari 2017. 

 

Oorblazertjes 

Navajo uit klas B9 en Kenji uit klas A4 zijn grote broer geworden.                                                                                          

Het is opnieuw een jongen en zijn naam is Kjell. 

 

Onze nieuwe leerlingen 

Welkom aan onze 24 nieuwe leerlingen! 
  
Raihanullah Yaqubi                       Will Vanwassenhove  Xandres Vandeghinste 
  
Rakshan Talwar   Kimberley Stijnen  Mike Hoovelts 
  
Niloth Kumar    Dylano Haecke  Asma El Atar 
  
Diluxan Balasubramaniam  Jamal Ouarzan Azouakine James Bijls Allaeys 
  
Luca Dejagere   Arthur Tandt   Calvin Dehon 
  
Jason Croubels   Caroline Maréchal  Yvann Verfaille 
  
Navaro Decock   Jesse Cuvelier  Gerben Van Mieghem 
  
Brandon Van Pamel   Brent Caulier   Diana Gassoyan 
  

 

 

 
 
 

Info aan de ouders 



 
 
 
 
 
Lachen is de kortste afstand tussen twee mensen 
  
en het is nog gezond ook! 
  
Daarom mogen jullie deze keer het leukste mopje dat je kent (het mogen er ook twee zijn) 
bezorgen aan juf Katie. 
Grote mensen mogen jullie natuurlijk helpen om het op te schrijven.                                                    
Vergeet zeker ook je naam en je klas niet te vermelden. 
  
Het Rappeklapteam zal kijken om welke grapjes ze het hardst moeten lachen, 
hahahahahaha!!! 
 
De drie grappigste krijgen dan een prijsje! 
  
  
Alvast eentje om in de stemming te komen : 
  
Bram belt aan bij Daan. 
'Kom je buiten spelen?' vraagt Bram. 
'Zeker!' zegt Daan. 
'Ik moet van mijn mama eerst nog de tafel afruimen, mijn kamer opruimen, mijn huiswerk 
maken en mijn spreekbeurt voorbereiden, maar over vijf minuutjes kom ik eraan!' 
  
en nog eentje? 
  
'Ik ben blij dat ik niet in China ben geboren', zegt Alex tegen Fien. 
'Waarom dan?' vraagt Fien. 
Zegt Alex : 'Omdat ik geen woord Chinees spreek!' 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

nog wat kiekjes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En wie zit hier verstopt?  

 

 


