Kerstkrant 2016

Een eerbetoon aan Marc Sleen.

Beste ouders, leerlingen

2016 is al bijna voorbij…
Dit jaar zal voor altijd verbonden zijn met de aanslagen in Parijs en
Brussel. Het jaar dat terrorisme plots aan onze deur stond.
Maar toch kijken we vol verwachting uit naar wat 2017 ons zal brengen.
Een nieuw jaar met nieuwe wensen en verlangens.
Ook voor de school zal 2017 nieuwe uitdagingen bieden.
Momenteel worden volop plannen uitgewerkt om ons grasveld om te toveren tot
een ontdekkings- en speelruimte. Opnieuw leren spelen in de natuur en met wat de natuur
ons te bieden heeft.
Het opfrissen van een aantal internaatkamers staat eveneens op de agenda.
Voor de kinderen die bij ons verblijven is een leuke en gezellige kamer noodzakelijk.
Veel van deze activiteiten zijn enkel mogelijk dank zij de steun van heel veel sponsors en
heel veel helpende handen.
Daarnaast blijven wij interessante lessen geven en de kinderen motiveren om te leren.
Koken, knutselen, winkelen, wandelen en sporten komen volop aan bod.
Kinderen zien openbloeien en opgroeien is het mooiste dat er is, en de grootste voldoening
voor alle personeelsleden van de school.
Beste ouders, leerlingen, met het volledige team wensen wij jullie al het goede toe voor
het nieuwe jaar. Dat 2017 een jaar mag worden vol geluk en vriendschappen,
een jaar waarin respect en leren centraal staan.

Vriendelijke groet
Johan Segers, directeur

Effe weg

Op ontdekkingsreis in de bib
We kijken en lezen allemaal graag in boekjes. En waar kan je veel boeken vinden?
Juist : in de bib! Maar waar is dat, mag je daar zomaar binnen en waar staan die mooie
prentenboeken? Dat kunnen we alleen te weten te komen door zelf naar de bib te gaan.
Bij het binnenkomen worden we hartelijk
ontvangen. We hangen onze jassen weg en leren
dat we niet mogen roepen en lopen in de bib.
We krijgen uitleg door de vriendelijke
medewerksters. Zij tonen ons dat alle boeken hun
eigen plaats hebben : knutselboeken,
sprookjesboeken, … en dat je aan het kleurtje kan
zien welk soort boek het is.

En wie komen we tegen : Jules is toevallig
ook in de bib.

We spelen een spel met een grote
dobbelsteen waarbij we leren boeken te
zoeken.

We horen dat we zelf boeken mogen kiezen om in
de klas te lezen. Jammer genoeg is de tijd om.
Juf Joyce vraagt echter aan meneer Jan of we wat
langer mogen blijven en ja hoor.
Iedereen verzamelt rond de boeken en het zoeken
kan beginnen.

Met een bak vol boeken komen we terug.
Dat wordt heel wat leesplezier!
A4 / S2 / GOK

Effe weg

Hypotherapie
Dankzij onze sponsors van vzw Ruislé koerse konden wij met
verschillende klassen genieten van hypotherapie. We stapten op de bus
en reden richting Bissegem. Daar zagen we hoe de pony's werden
gezadeld om de kindjes te kunnen laten genieten van een ritje.
De leerlingen beleefden heel veel plezier en waren laaiend enthousiast.
We hopen dat er zeker nog een vervolg komt op dit mooie gebeuren.
Alvast bedankt, vzw Ruislé koerse
De leerlingen van A1, A2, A3, A4, S1, V-klas

Bezoek Drie Hofsteden en Campus Kortrijk
Op 24 november zijn we met de klassen B9 en B10 op Doe-dag geweest naar twee scholen.
In de voormiddag werden we verwacht op de campus Drie Hofsteden.
Eenmaal aangekomen, kregen we om te starten elk een leuke badge met onze naam erop.
Daarna volgde een leerrijke en toffe voormiddag met verschillende workshops.
‘s Middags werden we verwend met een heerlijke tas zelfgemaakte soep en een belegd
broodje, gemaakt tijdens de workshop “keuken”.
In de namiddag zetten we onze Doe-dag verder in Campus Kortrijk. Ook daar werden we
vriendelijk ontvangen en hebben we heel wat zaken bijgeleerd die ons zullen helpen met
het maken van een heel belangrijke keuze: Welke studierichting zal ik volgend jaar kiezen?
Groetjes
B9 en B10

Talentenstage Vlajo
De klassen B9 en B10 zijn geselecteerd om mee te doen aan de “Talentenstage van Vlajo”.
De bedoeling hiervan is om de ondernemingszin van de leerlingen te stimuleren en ze zo
vroeg mogelijk eens in contact te brengen met de bedrijfswereld. Ter voorbereiding op
de stage moeten er eerst een paar lessen in de klas worden gegeven. De leerlingen zullen
hierbij vooral rond hun eigen talenten en die van hun klasgenoten werken. Daarna worden
de leerlingen uitgedaagd om op een creatieve manier te solliciteren voor een echte job.
Uiteindelijk zullen ze een halve dag aan de slag gaan in een bedrijf en worden ze bijgestaan
door hun “droomcoaches” (medewerkers van het gekozen bedrijf). Die droomcoaches zullen
de kwaliteiten en talenten van de leerlingen beoordelen.
In welk bedrijf de leerlingen stage zullen lopen, is nog niet bekend.
Vorig jaar was dat Albert Heijn.
We kijken alvast enorm uit naar deze stage!

Pottelspecialiteiten

Spelletjesnamiddag met de grootouders
Op donderdag 10 november ging er in de groep Basisaanbod
een spelnamiddag door met de grootouders. Dit was meteen een schot in
de roos , want de opkomst was groot !
Per klas waren een aantal spelletjes klaargezet in de aula. De leerlingen
van de oudste klassen stonden klaar om de grootouders te ontvangen en
te begeleiden naar het spelletjesparadijs .Vele kinderen leerden hun
oma’s en opa’s op een andere manier kennen en vonden dat uiteraard
super !
Voor de kinderen was er nadien een lange speeltijd met een koekje en
een drankje. De grootouders konden genieten van een kopje koffie en
een stuk taart en een babbeltje met de juf en de andere grootouders .
Volgend jaar opnieuw ?

Lezen met de grootouders
Samen met de klas van juf An gingen we op stap naar de bib en daar kozen we
een “ KLASBOEK “.
De oma van Cielke en de pépé van Dyson kwamen dit samen met ons lezen!
We zorgden voor twee knusse hoekjes , met een koekje en dan lezen maar!
Op die manier is lezen TOF!
B7

Klas Calimero (kuikentjes)
We werken in de klas steeds rond een thema.
Eén van de voorbije thema’s die we superleuk vonden, was het thema schoenen.
We maakten in de klas een echte schoenenwinkel waar we naar hartenlust schoenen
konden passen. We beschilderden een schoen die we later klaar hebben gezet voor de Sint.
Ook het rijgen van veters mocht niet ontbreken. We deden ook zoek- en raadselspelletjes
met schoendozen en we maakten hoge torens om ze dan nadien te mogen omverduwen.

Pottelspecialiteiten

Sinterklaas op onze school
Op 6 december was het dan zover : Sinterklaas kwam onze school bezoeken !
Het werd een morgen om nooit te vergeten : eerst namen we samen ontbijt en
dan kwam de Sint in alle groepjes langs !
De kleintjes vierden in de wellness , in de klas van meester Jan zat
een andere groep , de B-klassen hadden de tafels op de gang gezet …
Kortom er was overal wel iets te beleven !
De Sint kon overal wel iets appreciëren : een dansje , een liedje ,
een versje , ….
Het was tenslotte zijn verjaardag !

Bedankt!!
De klaaskoeken werden vers gebakken door de leerlingen van de opleiding Bakkersgast van
het SBSO Campus Sterrebos te Rumbeke. Onze leerlingen werden nog eens extra verwend
met chocolade, picknicken en speelgoed.
Volgende initiatieven steunden ons met zowel nieuw als mooi tweedehands speelgoed:
Jong Socialistische Kamer Kortrijk,
Ronde Tafel Waregem, Albert Heijn Harelbeke en
Jantien Vanderbeke (privé initiatief).
DANK U LIEVE SINT!!!
Ook een grote dank u wel aan iedereen die
pannenkoeken kocht.
Er werden in totaal 320kg pannenkoeken
verkocht.
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Sinterklaas op bezoek in de Boomhut
Hallo,
Hier de meisjes en jongens van de Boomhut aan het woord.
We kregen in onze leefgroep van het internaat op 30 november HOOG bezoek.
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen in hoogsteigen persoon bij ons langs.
Zoals je op de foto kunt zien, kregen we weer een heleboel speelgoed.
Voor de allerkleinsten waren er Duplo’s, stiften en een leuk Maya-gezelschapsspel.
Voor de meisjes een echte schminkpop en een set om sierraden te maken.
En voor de allergrootste jongens een Lego-bouwdoos en Playstation spelletjes.
Je ziet : de Sint had weer eens zijn best gedaan om voor iedereen leuke cadeautjes uit te
kiezen.
Daarnaast was er ook nog snoep en chocolade voor alle brave kindjes !
Kortom : we werden weer eens lekker verwend en na een lekkere klaaskoek met chocomelk
ging iedereen tevreden naar bed.
Dank u wel lieve Sint en Pieten en
heel graag tot volgend jaar !!!

Het Kraterfront
100 jaar geleden was de wereld in rouw.
De Eerste Wereldoorlog woedde volop. Dicht bij huis, in
de Westhoek lagen vriend en vijand op enkele meters van elkaar
in de loopgraven.
Vorig jaar werd dit herdacht door het Lichtfront.
Een ketting van mensen verlichtte de frontlijn met fakkels.
In 2017 plant men eenzelfde activiteit : het Kraterfront.
Alle scholen, ook MPI Pottelberg, kregen kaarsen om te versieren.
De kinderen konden op de kaarsen tekenen of een persoonlijke
boodschap schrijven.
Alle kaarsen worden opnieuw ingezameld en zullen op een rij
geplaatst worden op het vroegere oorlogsgebied.
Ook de kaarsen met onze boodschappen zullen daar geplaatst en
ontstoken worden, zodat wij die grote oorlog en alle slachtoffers
ervan nooit vergeten.
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Semi – klap
De voorbije woensdagen in het semi-internaat waren super en deels ook spectaculair!!
Zo hebben we begin november mogen genieten van een heuse circusnamiddag in de V-Tex!
Met dank aan de uitnodiging vanuit “ZONTA”!! Leren jongleren, met mini-fietsjes, diabolo’s,
tonnen en ballen, en drankjes en hapjes!
De tijd vloog snel voorbij…
Op een andere woensdag mochten we naar de Kinepolis, voor de film Huisdiergeheimen.
Het was een mooie film!
Een week na de Pietentest in de sporthal kwam de Sint zijn nieuwe Pieten feliciteren met
hun behaalde diploma. Toen kon hij zien hoe flink we aan het spelen waren met ons nieuw
gekregen semi-speelgoed.
Zoals steeds zwemmen we elke maand ook eens een Olympisch record in ons vertrouwd
Magdalenazwembad.
Nu knutselen we volop aan onze kerstkaartjes.
Groetjes vanuit het semi en…. tot in 2017.

Ook de flinke leerlingen worden eens “in de bloemetjes gezet”!
Sinds de herfstvakantie zijn de opvoeders/leerkrachten die op de grote speelplaats
begeleiding doen tijdens de speelmomenten, gestart met een beloningssysteem voor wie
zich als leerling kan houden aan de regels en afspraken op de speelplaats. De bedoeling
hiervan is om voor ALLE leerlingen de sfeer op de speelplaats aangenamer te maken!!
Wat eigenlijk de bedoeling is van dit beloningssysteem is het volgende…
Elke leerling start de nieuwe beloningsperiode met dezelfde kansen als een andere leerling,
maar kan tijdens de verschillende speelmomenten een negatieve kaart ontvangen van
de begeleider (gele kaart zoals in het voetbal). Wie 6 kaarten verzameld heeft op een totaal
van een 35tal speelmomenten, wordt door 2 begeleiders apart genomen tijdens
het beloningsmoment zelf.
Op het einde van de beloningsperiode (ongeveer 2 weken) mogen de leerlingen, die zich niet
(veel) in de problemen gewerkt hebben, aan een keuze-activiteit deelnemen zoals film, dans
en muziek, spelletjesmoment, verzorging en styling, indoorvoetbaltoernooi, wandeling,
speeltuinbezoek, workshop koken, workshop knutselen/boetseren…
We willen nu alvast de leerlingen proficiat wensen met hun behaalde resultaten van
de afgelopen periodes want slechts een paar leerlingen hadden het moeilijk om niet in
de “gevarenzone” te belanden. Voor alle andere leerlingen:
ECHT PROFICIAT, tot zover goed gedaan en doe zo verder in 2017!!!!!!
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Acteertalent in IPO Kortrijk
Met de jongens van duplex 1 en 2 hebben we een echte thriller gemaakt!
De kinderen hadden zo goed als alles voor het zeggen: het script, de regie, de locatie,
de rolverdeling, de verhaallijnen,…
Samen kwamen ze op het idee om te kiezen voor een fantastische remake van de film:
“The Slender Man”.
De opvoeders hadden geen idee waarover deze film ging, maar vertrouwden volledig op
de goede smaak van hun oogappels.
Als locatie werd geopteerd voor een idyllisch groen gebied in Kortrijk. Beter bekend als
het “Stadsgroen Marionetten”, waar ook De Libel en Hoeve Te Couck gevestigd zijn.
Het filmen en de montage namen de opvoeders voor hun rekening.
Het resultaat werd een spannende kortfilm met een ijzersterk script, verrassende dialogen,
speciale effecten en uitmuntende acteerprestaties. Kortom, een Oscar-waardige prent
die iedereen gezien moet hebben.
Onze jongens hebben de smaak te pakken en zijn al volop aan het nadenken over
een mogelijke sequel. Wordt dus vervolgd….

Info aan de ouders

Belangrijke data
Er is kerstvakantie van zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017.
Op maandag 6 februari 2017 is er geen school.
Er is Dikketruiendag op vrijdag 17 februari 2017.
Er is krokusvakantie van zaterdag 25 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017.
Op zaterdag 18 maart 2017 is er een sponsoravond.
Op donderdag 30 maart 2017 is het oudercontact: 2de rapport.
Er is paasvakantie van zaterdag 1 april 2017 tot en met maandag 17 april 2017.

Oorblazertje
Op 23 november 2016 is onze directeur grootvader geworden.
Het meisje heet Lío.

Onze nieuwe leerlingen
Ook na de herfstvakantie mochten wij nog een paar nieuwe leerlingen verwelkomen!
Lien Stevens
Lara Farmani
Marwa Haqiqi
Yentel Martel
Habib Mukhtarov
Obie Traché
Kiliana Vandepeene

De vorige mopjes-wedstrijd werd gewonnen door Soleiman en Maïté, allebei
uit klas B5. Zij mogen een prijsje afhalen bij juf Katie.
Maïté liet ons lachen met: Waarom lacht een kabouter in het gras ?
Omdat de sprietjes aan zijn neus kriebelen.

Dit zijn de wensen van onze leerlingen

