Zomerkrant 2017

Beste ouders, leerlingen, vrienden van ons MPI

Wat gaat de tijd toch snel. Het einde van het schooljaar is alweer in
zicht.
Wanneer we achterom kijken, zien we een schooljaar dat gevuld was
met allerhande activiteiten. Denken we maar terug aan de
familienamiddag, de open internatendag, het sponsormenu,
het paasontbijt in het IPO, de verschillende klasactiviteiten, de zeeklassen,
de kleppeklassen… Bijna te veel om allemaal op te noemen. Alle activiteiten vergden veel
inspanningen van zowel het personeel als van de kinderen zelf. Jullie aanwezigheid zorgde
ervoor dat deze activiteiten een succes werden. Daarnaast waren er natuurlijk heel veel
lesmomenten. Wij hopen dan ook dat uw kind heel wat heeft geleerd dit schooljaar.
Nu het schooljaar op zijn einde loopt zullen we ook stilaan afscheid moeten nemen van
een aantal kinderen. Zij maken volgend schooljaar de overstap naar de ‘grote’ school.
Wij hopen dat zij het daar even goed zullen doen zoals bij ons het geval was en we kijken uit
naar de verhalen die zij ons zullen te vertellen hebben.
Maar een nieuw schooljaar wil ook zeggen dat kinderen hun eerste stappen bij ons zullen
zetten. Ook voor hen zal alles nieuw en onbekend zijn. Alle personeelsleden zullen dan ook
klaar staan om hen hierbij te begeleiden.
Kinderen kunnen ook steeds in de loop van het schooljaar nog bij ons inschrijven.
Wij zullen hen met veel plezier verwelkomen en de juiste begeleiding aanbieden.
Beste ouders, wij willen jullie danken voor het vertrouwen dat u in ons stelde.
Jullie tevredenheid en die van jullie kinderen is voor ons een beloning.
Namens het volledige team en mezelf wensen wij jullie een zonnige en deugddoende
vakantie toe.

Vriendelijke groet,

Johan Segers,
directeur

Effe weg
Activiteitenweek 27.03.2017 – 31.03.2017 Maasmechelen
Deelnemers: MPI Pottelberg: Alena, Thomas, Wolf , juf Natascha – Buso Ter Bruyninge:
Kevin, Salam, Ingwy, Ismaël, juf Hilde
Eerste dag: thema carnaval
De eerste dag hadden we een lange treinreis voor de boeg. Ingwy had het gevoel dat hij
naar het buitenland vertrok toen hij voor de eerste maal met zijn valies door het station liep.
Dankzij heel wat behulpzame en vriendelijke mensen, kwamen we om 13.30 op het domein
aan. Na het speeddaten volgde en rit met go-carts. Na het racen, kwamen ze volledig
verkleed uit het muziekbos. De (muziek)toon was direct gezet.
Na een heerlijke avondmaaltijd, volgde een sensorische Trivial Persuit. Moe van
de spannende dag, gingen we slapen.
Tweede dag: thema cowboy & Western.
De spelletjes gingen door op een prachtige vernieuwde locatie. Na het verzamelen van
de gepaste attributen (revolvers en cowboyhoeden), leerden we een country & westernlied
en - dans. We experimenteerden met een interactief ruiters - en motoparcours, we kwamen
tot rust op het waterbed en konden ons uitleven in de muziekkamer. In de namiddag gaven
we al ons energie in duw - en trekspelletjes op het reuze luchtkussen.
Na het vieruurtje, namen we deel aan het behendigheidsparcours in het bos. We sloten
de dagactiviteiten af met een super leuk dieren - en geluidenspel. Na de voetbalwedstrijd
Rusland - België, was er tijd voor gezellig samenzijn met de begeleiders.
Derde dag: thema horror.
Om 7.30 werden we gewekt door onze vaste begeleiders. Ze hielpen ons met wassen en
aankleden zodat we op tijd aan het ontbijt konden beginnen. De eerste ochtendactiviteit was
een bordspel rond het dagthema. De groep van Wolf, Ismael en Thomas wonnen de quiz.
Stipt om elf uur, plonsden we in het zwembad, waar buizen en ringen klaarlagen om toffe
spelletjes mee te spelen. Hongerig konden we ons na de zwempartij tegoed aan vol-au -vent
met frietjes.
Vierde dag: thema Hollywood
Een super sportieve start met een torbalmatch. Iedereen was goed opgewarmd om deel te
nemen aan de avonturentocht: een ´blotevoetenparcours met tussentijdse opdrachtjes.
Daarna wachtte er op ons een heerlijk middagmaal: vis met preipuree en chocomousse voor
dessert. In de namiddag volgde er een quiz met toffe muziekvragen. Na het vieruurtje volgde
nog een voetbalmatch. De avond werd afgesloten met het galabal. Kevin Thomas zorgde
voor een prachtige openingsact, waardoor het feest op de juiste toon gezet werd.
Vijfde dag: slotdag
Deze morgen kregen we een lekker ontbijt met croissants en chocoladekoeken.
De lieve studenten maakte daarna onze picknick en schreven op de zakjes boodschapjes
om op de trein te lezen. We konden daarna deelnemen aan sensorische spelletjes:
voeltwister en auditief spel. ... daarna kwam het moeilijke afscheid van de studenten.
Om huiswaarts te keren werden alvast met auto's tot aan
het station gebracht. Een veilige terugtocht volgde.

Effe weg
Naar Florida
Chanaya was de gelukkige uitverkorene die in de maand mei
met de organisatie 'The Happy Dolphins Encounters naar Florida mocht.
De Happy Dolphins Encounters is een vzw gesticht in 2000 en
is samengesteld uit een groep vrijwilligers waaronder artsen
gespecialiseerd in de behandeling van zieke kinderen.
Deze organisatie werd gesticht in 2000 en doet beroep op giften
zowel uit de privé als de openbare sector.
Het doel is verzwakte kinderen laten omgaan en zwemmen met
dolfijnen in hun natuurlijk milieu.
Samen met 3 andere kinderen, een dokter, een psycholoog en mensen
van de organisatie vertrok ze op 6 mei voor een week lang naar
het zonnige Florida. Het werd een onvergetelijke reis met fantastische
activiteiten zoals zwemmen met dolfijnen in zee, duiken, snorkelen enz.
Chanaya vond het zeer leuk en wil zeker nog eens terug.
Hopelijk kiest de organisatie volgend jaar terug een kind uit
onze school.

Bij de chocolatier
Op vrijdag 12 mei trokken we met klas B8 en B7 naar de chocolatier . Dat was omdat we in
de lessen W.O. leerden over de bakker . We werden daar met open armen ontvangen.
Eerst wasten we onze handen en kregen we een wit mutsje op. Dat was voor de hygiëne.
Door goed te kijken en luisteren werden ons alle stappen getoond om lekkere koekjes te
maken. Daarna mochten we zelf aan de slag. Door de oven en het werken hadden we het
warm. Gelukkig vergaten we dit snel door het proeven! Tevreden van deze dag en vol
geladen met lekkere koekjes vertrokken we terug naar school. Op school knutselden we
een bedanking voor de papa van Cielke en zijn baas. Thuis konden we smullen van onze
eigen gemaakte koekjes! En het was super lekker!!
B8 en B7

Winkelen
Klas S2 ging het voorbije schooljaar bijna elke dinsdagnamiddag winkelen.
Dit gebeurde in het kader van de lessen maatschappelijke redzaamheid.
De kinderen leerden er de aan te kopen producten vinden in de rekken van
de verschillende supermarkten. Het omgaan met geld (betalen en terugkrijgen)
werd ook geoefend. Ook heel belangrijk was het gedrag langs de weg :
de verkeersregels voor voetgangers kwamen iedere keer aan bod.
Het was een vruchtbaar schooljaar.
De kinderen beleefden er ook veel plezier aan.

Effe weg
Bezoek ijshoeve
De klassen B2 en B4 gingen op bezoek naar de ijshoeve in Lendelede. We maakten kennis
met de melkkoeien, kalfjes. We melkten een koe. Een rit op de kar kon niet ontbreken.
We proefden ook van het lekkere ijs. Dank u boer Wim.

Schoolreis Calimero klas
Maandag 12 juni gingen we op schoolreis naar het recreatiedomein ‘Bergelen’ te Gullegem.
We hadden er allemaal zin in en waren toch wat zenuwachtig.
We reden mee in de auto van juf Natascha en juf Griet.
Eénmaal ter plaatste hadden we algauw een speelplein gezien
waar we naar hartenlust konden spelen.
Na een kleine wandeling aten we allemaal samen gezellig aan
de picknicktafel onze boterhammetjes op.
Daarna deden we een grote wandeling , we aten nog
een koekje en speelden op het andere speelplein.
Toen was het alweer tijd om terug te keren.
Het was een super leuke dag.

Wellness-wandeling
Goed gedrag wordt beloond….wij kozen voor een wellness-wandeling.
Wat stond er op het wellness-menu ?
-zien, horen, ruiken, proeven : alle zintuigen activeren
-emoties uiten in spelvorm
-relaxatie-oefeningen in de vrije natuur : massage-technieken aanleren
-complimenten-moment
-gezond tussendoortje met een glaasje water erbij…santé!
Als kers op de taart mochten we met de “spinners” werken = rustgevend.
Het was supertof en ontspannend !

Effe weg
Op zeeklassen
Woensdag 14 juni was de grote dag ! We vertrokken met alle klassen van het basisaanbod op
zeeklassen naar Oostende.
Blijgezind stapten we naar het station van Kortrijk om de trein te nemen richting Oostende.
Daar aangekomen gingen we onze picknick opeten aan het strand. Het zonnetje was volop van
de partij . We speelden met de bal, bouwden zandkastelen, maakten putten,… en kregen een mooi
kleurtje ! Daarna gingen we naar de kamers kijken, onze valiezen uitpakken en aanschuiven aan
het heerlijke buffet. Wat was het lekker … Na nog een kleine avondwandeling gingen we douchen en
slapen. ’s Ochtends stond een heerlijk ontbijt klaar en kregen we bezoek van de directeur en Juf Els.
We vertrokken met de tram naar de Horizon, waar we leerden over water ,en hapjes met vis leerden
bereiden. In de namiddag stond een boottocht op het programma en mochten de durvers
pootjebaden in zee. We genoten van een lekker ijsje en de tweede dag werd afgesloten met
een spetterende fuif.
De derde dag mochten we onze valies alweer inpakken want de zeeklassen zaten er alweer bijna op.
Maar niet voor we nog gingen zwemmen in het Zwembad van Oostende. De grote glijbaan was voor
velen een hele ervaring.
Jammer maar helaas … na de pasta carbonara was het vertrekken geblazen.
Na de treinrit stapten we naar school waar de mama’s en papa’s ons al stonden op te wachten.
Binnen twee jaar gaan we zeker terug. !!!
De klassen B2, B3, B4, B5
We zetten met flinke pas de zeeklassen in : zo begint het vakantiegevoel meteen …
Er staat een dubbeldekker op ons te wachten : dat is een meevaller !
En onze plaatsen zijn gereserveerd dus kunnen we lekker bij elkaar zitten . Natuurlijk begint bij
sommigen het hongergevoel meteen en de tassen gaan dan ook open : we ruiken koekjes en
snoepjes – belegde broodjes : dat is smullen !
In Oostende aangekomen wacht ons een flinke wandeling in de stralende zon : je hoort niemand
klagen want dit is écht genieten .Onze picknick kan toch redelijk rustig verlopen ( lees zonder bezoek
van de meeuwen) en dan is er een strandspel , dat wordt afgewisseld met een beurtrol voor
de go-karts en nadien krijgen we nog een ijsje . Nu is het wel tijd om onze bedden op te maken ,
de valiezen uit te pakken en een douche te nemen : het zand plakt overal !
De dagen die volgen zijn zalig : maaltijden waren iedere keer superlekker , het bezoek aan Fort
Napoleon was grappig en toch leerzaam , de overzet was een aparte ervaring , het feestje was
superleuk.
Voor velen van ons was het de laatste keer en dus ook de ideale afsluiter van onze tijd hier !
Groetjes van B6, B7, B8, B9, B10

Pottelspecialiteiten
QUIZ voor het goede doel
Op vrijdag 5 mei 2017 ging de tweede IPO- lentequiz door in MPI Pottelberg. Een ludieke
quiz, georganiseerd door de collega’s van het IPO weekend-vakanties, waarvan
de opbrengsten gaan naar de kinderen van het MPI. Net als bij de eerste editie vorig jaar
worstelden de ploegen zich doorheen tussenrondes, terugkerende thema’s, verborgen
antwoorden en kennisvragen en kon men zo zijn/haar parate kennis meten met die van
de andere teams.
Deze editie werd ingeleid door Kortrijks schepen van onderwijs Detavernier, die ook
de eerste vraag mocht stellen… Maar het waren vooral de filmpjes van burgemeester
Van Quickenborne die het meest in de smaak vielen. Wie goed op deze filmpjes heeft gelet,
zal waarschijnlijk ook de verborgen antwoorden hebben gezien die door de burgemeester
werden weggegeven.
Dit jaar namen 25 enthousiaste ploegen het tegen elkaar op maar er kon uiteraard slechts
1 ploeg de ultieme winnaar zijn. Deze editie was het een nek-aan-nek race die uiteindelijk
gewonnen werd door team ‘Verbroedering Limburg’. Zij mochten met de eer en de prijzen
gaan lopen.
De quizavond bracht, net als vorig jaar, ongeveer 1200 euro op. Wij danken hiervoor
nogmaals alle quizploegen voor hun deelname en alle medewerkers voor hun betrokkenheid
en support.
Graag tot op de lentequiz 2018!

Meester op de fiets
Op een zonnige dinsdagvoormiddag mochten we met z’n allen op de fiets.
Nee, niet zomaar fietsen… Eerst luisterden we naar de goede uitleg van de meester.
Voorrang geven aan rechts, stoppen aan de lijn, … Dan konden we starten.
We volgden een parcours met hindernissen. Niet zo simpel maar hoe langer we
mochten fietsen, hoe beter het ging. We hebben ons reuze geamuseerd.
Als beloning kregen we een leuke sticker. Dit doen we zeker nog opnieuw!!!
klas van juf Christientje en juf An

Buiten-leer-dag
Het is superleuk als we af en toe buiten opdrachten mogen uitvoeren.
We genieten van de ruimte, de natuur en het samenwerken.
Zo helpen we elkaar bij een moeilijker taak. We maakten taal-en rekenoefeningen.
Ook tijd en ruimte kregen een plaats.
Dit doen we zeker meer !
De kinderen uit de klas van juf Ann en juf Connie

Pottelspecialiteiten
24 juni 2017 : ‘Tour de Pottel!’
Bij de start van dit schoolfeest, geheel in de sfeer van de rondes, ging alle aandacht naar
de ‘afzwaaiers’.
Het werd ineens heel stil en er hing ook wel emotie in de lucht toen de directeur de teksten
voorlas, waarbij de leerlingen figuurlijk in de bloemetjes werden gezet.
Iman Jalti zorgde voor een aangenaam muzikaal intermezzo! Ze bracht een drietal liedjes
ten gehore op haar dwarsfluit!
Nadien volgde een verzorgde receptie! De weergoden waren ons nog steeds gunstig gezind
en we konden genieten van de prachtige binnentuin van onze school.
Het werd even aanschuiven voor een heerlijke BBQ met keuze voor iedereen en voor elke
smaak en dan was het op naar onze ‘proevertjestocht’!
Elke klas had een thema uitgewerkt in verband met de ‘rondes…’ en daar hoorde
een drankje en/of een hapje bij. Ondertussen werden heel wat vragen gesteld en opgelost
om het wedstrijdblad zo goed als mogelijk aan te vullen met de klevertjes. Iedereen winnaar!
Iedereen winnaar ook tijdens de optredens op de talentenwagen.
Eén meisje trad zelfs helemaal alleen op! Hoedje af!
Luid applaus en lachende gezichten …een prachtig beeld om deze geslaagde
‘opendeurdag’ voor altijd in je herinneringen mee te nemen.

Info aan de ouders
Belangrijke data











Op zaterdag 1 juli 2017 start de zomervakantie tot en met
donderdag 31 augustus 2017.
Op vrijdag 1 september 2017 start het nieuwe schooljaar.
Op donderdag 5 oktober 2017 is er een pedagogische studiedag voor
de leerkrachten. De kinderen hebben die dag geen school.
6 oktober 2017: facultatieve dag.
Op donderdag 26 oktober 2017 is het oudercontact: 1ste rapport.
Er is herfstvakantie van zaterdag 28 oktober 2017 tot en met
zondag 5 november 2017.
Er is kerstvakantie van zaterdag 23 december 2017 tot en met
zondag 7 januari 2018.
Communie : zaterdag 26 mei 2018.
Lentefeest voor de 7-jarigen : 24 maart 2018.
Feest vrijzinnige jeugd : 10 mei 2018.

Wedstrijd
De winnaars van de paaswedstrijd zijn : Sam Trioen uit de klas van
juf Hilde en Jonas Vandeputte uit de klas van juf Griet.
Ze mogen hun prijsje ophalen bij juf Katie

Overgangers secundair onderwijs 2016-2017

Schoolverlaters basisaanbod
Berouka Noor

Berton Enzo

Driessen Noa

Fonteyne Mathias

Hammouche Said

Igrishta Dennis

Lasgaa Amari Chakib

Nehso Dedar

Robrecht Robbie

Ryckebosch Dyson

Schamp Valentine

Stevens Lien

Talon Tyson

Thulier Anthony

Van Iseghem Sydney

Van Melle Navajo

Verpale Quinten

Vlieghe Cielke

Windels Inger

Schoolverlaters V-klas
Jalti Iman

Vermeir Alena

Verschuere Xander

Schoolverlaters T9
Vancoppenolle Thibault

Witdouck Xander

Bayard Jeremy

Deloddere Luca

De Smet Xander

Pype Jamie

Cabdulkadir Cabdi Risaaq

Fezjullahu Metush Nitu-

Schoolverlaters T2
Ayach Amirah
Mavunga Ephraime

De 2 verdienstelijke leerlingen die we dit schooljaar in de bloemetjes willen zetten zijn:
Quinten Verpaele B9 en Sydney Van Iseghem B7

Beste Quinten,
een nieuwe periode breekt aan voor jou. Ik wens je het beste. Hou je positieve houding,
je humor, je glimlach en het goede gebruik van je vrijheid! Als je ooit papa wordt, herinner je
de goede voorbeelden zou ik zeggen! Je bent goed bezig.
Ik zal mij vooral je tentenbouw achteraan de kasten ( samen met Louise Luna) en Saar
herinneren. de inventiviteit. Je twee zielsvriendinnen! Goeie keuze maat! Onze fietsritjes
naar Lentefeest voorbereiding en terug (4 keren) zit er ook in bij mij. Maar vooral de foto's
van Verpaele die met palen van het speelplein in Heule aan het zeulen is.
Ik kan je echter geen Hoogste onderscheiding geven. Daarvoor zegde je te vaak' ik weet
het niet'. Weten was het minste van je zorgen dacht ik soms. Maar je zult het geweten
hebben: velen met mij vinden jou een toffe knaap!
Hopelijk krijg je de wind vanachter in je leven! Dat zeilt beter.
groetjes, meester David, leerkracht NCZ.

Beste Sydney ,
Je bent een échte voorbeeld leerlinge!
Nooit is iets jou teveel , je werkt steeds rustig en kalm, je stoort nooit de anderen , je kan
met iedereen overweg en komt nooit in de problemen.
Je hebt ook een groot “ zorgen – voor gehalte”
en koos dan ook de juiste richting voor volgend jaar !
Wij wensen jou daarbij alle geluk !
groetjes, juf Katrien

Pottelspecialiteiten
Dag Iman !

Hoe gaat het met je, nu je weet dat je volgend schooljaar naar de ‘MiddenschoolAthena, campus Pottelberg, gaat?
Ik ben blij maar ook beetje verdrietig dat ik deze school ga verlaten.
Omdat ik mijn vrienden achterlaat alsook de juffen en meester.
Hoe ben je al op het M.P.I.-Pottelberg les aan het volgen aan onze afdeling?
(een afdeling voor kinderen met een visuele beperking).
Ik ben hier al een hele tijd… vanaf de kleuterklas .
Waar heb je het meeste aan gehad?
Ik deed heel graag wiskunde. Stoklopen vond ik ook leuk.
Het schrijven met de Braille-machine vond ik ook wel leuk.
Boeken in Braille lezen vond ik wel een hele klus.
Welke hobby’s doe je zo allemaal?
Ik hou van judo en doe aan die sport te Kortrijk . Ik denk dat ik volgend schooljaar
een gele gordel zal kunnen bemachtigen.
Ik ga ook graag paardrijden te Harelbeke. Het dan op een drafje of in galop.
Je hebt nog een heel speciale hobby.. iets met muziek…..
Ik speel dwarsfluit en volg lessen aan het conservatorium te Kortrijk bij juf Frauke Deschacht.
Tijdens de opendeurdag op 24 juni, ga ik een paar van de liedjes spelen die ik heb moeten
instuderen voor mijn examen.
Je hebt dus wel een drukke agenda, je bent volledig on-line! Een bezige bij!
Proficiat! Veel succes volgend schooljaar en ook voor de toekomst!

Ouders die tijdens de vakantie de school willen bezoeken of een afspraak willen
maken, kunnen dit telefonisch doen op het nummer van de school 056/22 66 86 of
op het nummer 0485/ 92 31 59.
Het secretariaat is open van 3 juli tot 7 juli , van 21 juli tot 24 juli en
van 28 augustus tot 31 augustus. Telkens alleen in de voormiddag.
Voor inlichtingen kunt u ook terecht op onze website info@mpipottelberg.be

Wij verwelkomen u op dinsdag 29 augustus 2017 tussen 16u. en 19u. voor
het ophalen van de agenda, …

Een team enthousiaste leerkrachten staat klaar om uw kind op te vangen
op vrijdag 1 september 2017.

