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Met dank aan Willy Vandersteen.

Beste ouders, kinderen, vrienden van ons MPI
Wat vliegt de tijd …
Ik zit voor het raam en zie de resten van de eerste
sneeuw liggen. Voor mijn gevoel schreef ik een paar
weken geleden het voorwoord voor de eerste
schoolkrant en nu start volgende week reeds
de kerstvakantie. De kinderen keken uit naar de komst
van de Sint, die kwam en oordeelde dat er alleen maar
brave kinderen en personeelsleden in ons MPI
rondlopen. Maar de Sint vertrok en ondertussen heeft
de Kerstman zijn plaatsje naast het haardvuur
ingenomen.
Als wij achterom kijken zien wij een jaar dat gevuld was met allerhande activiteiten, leuke en
minder leuke.
We zagen de nieuwsberichten van honger, oorlog en armoede.
Maar we zagen ook hoe mensen mekaar spontaan hielpen wanneer het nodig was.
Maar veel belangrijker nog kunnen wij terugkijken op al die leuke ontmoetingen, nieuwe
vrienden leren kennen en samen groeien in onze school.
Wij wensen jullie allen veel tijd om te genieten van alles wat er is, een goed glas wijn,
een gevuld bord en veel vrienden om je heen. Tijd om al die dingen te doen die je reeds
lang wil doen, maar nooit toe komt.
Wij wensen jullie allen geluk toe en hopen dat jullie datzelfde geluk willen delen met
de naasten rond je.
Wij wensen jullie een vreugdevol 2018 toe.
Namens alle personeelsleden MPI
Johan Segers,
directeur
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Grootouderfeest
Na ontvangst van de grootouders door de leerlingen werden de armen en beentjes losgegooid
tijdens een Zumba-sessie.
Vervolgens werd er gezellig bijgepraat met een kopje koffie en een gebakje.
Iedereen heeft met volle teugen genoten.

Een nieuwe tuin krijgt vorm !
Wie af en toe eens langs de tuin loopt kan het merken :
Er zijn veranderingen op til ….
In weer en wind leggen de leerlingen van de tuinbouwschool de tuin opnieuw aan , de grote
delen zijn al zichtbaar , er komen struikjes op verschillende plaatsen , er is een soort theater
gevormd , de zandbak is heel groot , ….
Dit moeten we zeker naar de lente en zomer toe blijven volgen , maar 1 ding is al zeker :
het zal super zijn om daar te vertoeven !
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Vrienden der Blinden
Dinsdag 5 december…. Net één dag voor Sinterklaas, kregen we een heel speciaal bezoek.
Het bezoek van een blindengeleidehond en haar baasjes.
De ‘Vrienden der blinden’ van Koksijde waren zo vriendelijk om tot bij ons te komen, normaal
gezien is het andersom. Maar doordat we op onze school een afdeling hebben voor kinderen
met een visuele beperking ( type 6) was dit mogelijk. Juf Peggy had een plan, een project en
juf Rita contacteerde onze ‘Vrienden’. De klassen van juf Annick, juf Elly en meneer Jan
waren ook van de partij!
Eerst werd er uitleg gegeven door Peter en Hilaire.
Zo kwamen we te weten dat de honden heel rustig moeten zijn en geen enkel teken van
agressie mogen vertonen. Ze worden dus geselecteerd. Daarna volgt een opleiding van
ongeveer 20 maanden. Een opgeleide hond kost ongeveer € 25.000,- .
Voor veel personen is dit niet betaalbaar. Daarom stelt ‘Vrienden der Blinden’ de hond
GRATIS ter beschikking van de gebruiker.
De helft van dit bedrag wordt betaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap ( VAPH). De andere helft moet het centrum zelf verdienen.
Dat kan via giften en sponsoring maar ook met DOPJES*.
Hilaire had zijn eigen hond meegebracht die luistert naar de naam Zita.
Het is een heel rustige hond.
We mochten elk om beurt met de hond een parcours afleggen. De ervaring was compleet
toen de ‘ziende’ kinderen een maskertje werd opgezet, zodat ze zich wel moesten laten
leiden door de hond.
Voor de kinderen van de afdeling type 6 was het een makkie… alhoewel ;) .

Van harte dank in naam van ons allen !
Leve de ‘Vrienden der Blinden’!
*waarom DOPJES sparen?
-minder plastic in het milieu.
-minder houtkap, meer omzetting CO2 > O2
-een opvoedkundig project
-sparen voor een blindengeleidehond.
Vrienden der Blinden en Slechtzienden v.z.w.
Hendrik Noterdaemestraat 1
8670 Koksijde
Telefoon 058 53.33.00
E-mail: info@vriendenderblinden.be
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Activiteiten op het IPO
De voorbije maanden konden de kinderen van het IPO weer heel wat avonturen beleven.
Zo was er een uitstap naar een pretpark. Verder beleefden ze uren waterplezier in
het zwembad. De jongste kinderen genoten geregeld van een badmoment met heel wat leuk
speelgoed. Wat was het moeilijk om het water in bad te houden!
Ons jong keukengeweld leefde zich uit in de keuken en de echte lekkerbekken proefden
mee. Op het menu stonden ondermeer spaghetti, pudding, soep…
Rond Halloween werden tekeningen van pompoenen en heksen gemaakt. Pompoenen
werden omgetoverd tot lachende gezichten. Verkleed in het thema ‘Halloween’ gingen
de meisjes in de omgeving van deur tot deur en verzamelden wat snoep.
Onlangs kwam de Sint langs. De Sint zag heel wat brave kinderen en bracht fijn nieuw
speelmateriaal mee: een tent met klein ballenbad, een heuse racebaan…

Semi-internaat
Tal van activiteiten stonden de afgelopen periode op het programma van het semi-internaat.
Zoals steeds was er zwemmen en ploeteren in het water een vast gegeven.
Een bezoekje aan Woopahoo zorgde ook voor dolle pret. Een cinemabezoek is nooit te
versmaden maar…
Het hoogtepunt was natuurlijk het bezoek van de Sint. Een bezoek dat niet als de vorige
jaren was, dat er zo maar cadeautjes geleverd werden. Neen, Sint was eigenlijk niet
tevreden dat sommige van zijn oude liedjes vervormd werden met gekke woorden, daarom
had hij een heuse “escape-room” georganiseerd. De leerlingen kregen één uur de tijd om
allerlei opdrachten uit te voeren, dan pas konden ze zien wat die goede man voor hen
gebracht had. Vooral samenwerking was de boodschap.
Het jaart werd traditioneel afgesloten met een Kerstfeestje.
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Welkom Sint en Piet !
De leefruimte werd versierd met tekeningen van Sint en Piet.
Tess, Bo, Jenny en juf Laurien knutselden een mooie haard.
We kregen heel wat lekkers en veel speelgoed : Pim Pam Pet, Lach je Rijk, Toiletpret,
een dvd van D5R en nog zoveel meer.... .
We namen foto's van ons allemaal met de Sint en zijn Pieten.
's Avonds werden we nog verwend met lekkere klaaskoeken en warme chocolademelk !
Het was een fijne namiddag!
Groetjes,
De Vlindertuin

Zie ginds komt de stoomboot , ….
En ja hoor : op woensdag 6 december was het weer zover :
we kregen bezoek van de Sint en zijn helpers .
Maar eerst maakten we het supergezellig met een ontbijt voor alle kinderen en
de busbegeleiders : dat was smullen !
Even later piepten de zwarte Pieten om de hoek met een kar vol speelgoed en
samen met de lekkere chocolade , koekjes was dit toch een superfijn geschenk !
Er waren dansjes , gedichtjes , tekeningen om de Sint te bedanken : hij was zooo blij
dat hij direct beloofde om volgend jaar opnieuw op bezoek te komen !
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Een superverrassing :
Vrijdagmiddag moesten wij plots meekomen met juf Vanessa en
meester Bart. Is er dan geen turnen?
Nee, we mochten enkel stil neerzitten en wachten.
En plots, zomaar uit het niets kwam de kerstman binnen.
En hij had zijn elfjes meegebracht!
Gelukkig kenden we een dansje : de pinguïndans.
Samen met de elfjes sprongen we in
het rond.
En toen kwam de grootste verrassing: de kerstman had een hele
berg cadeautjes voor ons meegebracht. We mochten om beurt bij
de Kerstman komen en een pakje kiezen. En dan kon het feest
beginnen : uitpakken!
Wauw, allemaal leuke dingen voor tijdens de speeltijden :
kleertjes voor de poppen, een keuken, een werkatelier, een step,
… en een echte gocart.
Naast de Kerstman en zijn elfjes, bedanken wij Kiwanis Kortrijk voor hun gift van €1000.
Hiermee slagen we er zeker in om een uitdagende en leuke speelomgeving aan te bieden

Busbegeleiders
Terwijl vele kinderen nog in hun bedje liggen, zijn de busbegeleiders en hun chauffeur al
onderweg om de leerlingen, die met de bus naar school gaan, op te halen. Zij rijden immers
naar alle uithoeken: Poperinge, Gavere, Ronse, Loker, Oudenaarde…
Dit doen ze met veel plezier en met de grootste zorg. Niet alle kinderen stappen altijd met
evenveel plezier op de bus. De busbegeleiders zorgen er dan ook niet alleen voor dat
de kinderen van en naar huis gebracht worden. Zij zorgen ook dat de kinderen zich goed
voelen, dat ze kunnen praten als ze daar behoefte aan hebben, dat er iemand is om hen te
helpen als ze een beetje ziek zijn. Zij zijn ook vaak de schakel tussen de ouders en
de school.
Eenmaal de kinderen op school zijn, mogen de busbegeleiders naar huis. Ze moeten er altijd
op letten dat ze op tijd terug op school zijn om de kinderen veilig terug thuis te brengen.
Het is al over 18u als de laatste terug thuis wordt afgezet en de werkdag er weer op zit.
Zonder hun inzet zouden veel kinderen niet op school geraken. Het is niet altijd even
gemakkelijk, maar het is wel een dankbaar werk.
Onze busbegeleiders verdienen dan ook alle lof.

Effe weg

Optredens oud-leerlingen
Kevin Dekoster
Zoals voorzien een aangekondigd was er op vrijdag 17 november het optreden te Moeskroen
van Kevin Dekoster ( oud-leerling afdeling type 6 van onze school voor leerlingen met
een visuele beperking).
Er was een tentoonstelling in de inkomsthal van de 'Grange' met als thema ' discriminatie ' en
met de bedoeling om die o.a. met de hulp van kunst uit de wereld te helpen.
De ouders en grootouders waren heel enthousiast en Kevin natuurlijk ook !
Het optreden van Kevin was heel mooi en de emoties kwamen los ....
Hij speelde o.a. ' Prélude van Bach' en dan wat meer easy going music.
Het publiek reageerde heel enthousiast!
Een heel mooie herinnering voor allen die aanwezig waren!
Proficiat Kevin! Nog heel veel succes voor de toekomst!
Mr Jan

Iman Jalti
Het was heel koud die zaterdagvoormiddag te Kortrijk.
Overal mensen in wagens op zoek naar een parkeerplaats.
Overal mensen op stap richting ingang van het vernieuwde 'Concervatoriumgebouw'
Iman Jalti ( eveneens oud leerling afdeling type 6 van onze school voor leerlingen met
een visuele beperking) zou er optreden in groep. Ze speelde dwarsfluit. Het was heel mooi
om in dit vernieuwde kader zoveel aanstormend talent te kunnen bewonderen!
Ook voor jou Iman een heel oprechte proficiat! Veel succes ook voor de toekomst!
Mr. Jan

Effe weg

Duplex bij de brandweer
Op woensdag 22 november gingen de jongens van Duplex langs bij de stoerste mannen van
regio Kortrijk, namelijk : de brandweer!
We namen voor één keer ook op woensdagmiddag plaats achter de banken. In het leslokaal
van de brandweerkazerne werd even onze basiskennis over brand en de preventie ervan
getest. Nog nooit werden zoveel vingers enthousiast de hoogte in gestoken. De correcte
antwoorden van onze jongens verbaasden de lesgever. Hij was zéér aangenaam verrast!
Weten jullie bijvoorbeeld wat het noodnummer is? Neen? Zoek dan maar even op YouTube
op : “112 Kidsfilm NL” en je zal het nooit meer vergeten, beloofd !
Maar genoeg les gevolgd nu, tijd voor een wandeling door de kazerne. Van de
trainingslokalen, via de fitness, naar de garages. Alles werd door onze kerels aandachtig
bekeken. En diegenen die toch even hun gedachten lieten afdwalen werden wakker geschud
door de loeiharde sirene van de seinwagen. We mochten zelfs even de grote ijzerschaar
vasthouden. Die wordt gebruikt om bijvoorbeeld het dak van een verongelukte auto te
knippen. Loodzwaar dat ding!
Al snel zat een super leuke en interessante namiddag erop. Om af te sluiten nog even dit: “
Waar hangen jouw rookmelders? Want die kunnen levens redden!”.

Doe-dag in de Drie Hofsteden
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Info aan de ouders
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Kerstvakantie: van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018.
Maandag 1 februari 2018: start pannenkoekenverkoop tot en met 21 februari 2018.
Er is dikketruiendag op vrijdag 9 februari 2018.
Krokusvakantie: van zaterdag 10 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018
Op dinsdag 27 februari 2018 is het oudercontact: eerste rapport.
Paasvakantie: van zaterdag 31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018.

Nieuwe leerlingen
* Khalil Ahmad Elham
* Yordanova Marinela
* Rodoncea Daria-Cristina
* Assab Ayoub
* Buyltinck Zion
* Peja Sara

Winnaar ‘Wie ... Wat ... Wedstrijd!
De winnaar van de vorige wedstrijd is
Basmalah Davletmurzaeva uit B6.
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Wat ik heel graag doe … quadrijdster en amazone.

Hallo, mijn naam is Alena. Ik ben dertien jaar en zit bij meester Jan in de klas.

Ik hou van uitdagingen. Met de quad rondscheuren of mijn paard
berijden, zijn daar enkele voorbeelden van.
Mijn paard heet Malta. Het is een grijze merrie, dat is
een vrouwelijk paard.
Ze is 19 jaar en als ze me herkent, dan komt ze me knuffelen.
We hebben thuis drie paarden. Die worden verzorgd door mama.
Zij geeft mij ook rijles en samen gaan we soms naar wedstrijden
kijken.

Een andere hobby van mij is quadrijden.
Of ik bang ben? Nee, helemaal niet.
Ik had mijn eerste quad al toen ik drie jaar was!
De quad die ik nu heb, is een Yamaha in blauw en wit.
Ik kan er heel snel mee rijden.
Als ik ga racen, draag ik wel een helm.
Ik vind het een veilige sport, maar ik doe het niet op
de openbare weg.
We hebben thuis gelukkig plaats genoeg en daar kan niets
gebeuren. Of toch, want ik ben al eens tegen de waterkuip
gebotst.
Alena uit klas V

Wie … Wat … Wedstrijd !!!
Toon dat je ons krantje goed gelezen hebt en beantwoord volgende vragen:

1) Hoeveel foto’s staan er in het krantje? …………………………
2) Wie schreef het artikel over Iman en Kevin? …………………………

Los ook de Sudoku en het doolhof op en geef de oplossingen af na de kerstvakantie
aan juf Katie.
Naam : ………………………..

Klas: ………………..

Kleur de start, de aankomst en
de juiste weg.

Knip en plak:
Welke prentjes passen op de lege plaatsen?

.

