
Met dank aan Chuck Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Met dank aan Walt Disney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentekrant 2018 



 

 

 

 

Beste ouders, leerlingen, sympathisanten van ons MPI, 

 

 

Lente staat bijna altijd in het teken van kriebels, de zogenaamde lentekriebels.                    

Dit jaar is jammer genoeg de lente nog niet echt ingezet: geen prachtige dagen met veel zon. 

Nu voelen we nog koude rillingen in plaats van de warmte van de lentezon.. 

De start van de lente is ook vaak de start van verwachtingen die binnenkort gaan uitkomen. 

Mooi weer, mooie natuur, mooie …..enz. Wij blijven er op hopen dat de zon zich snel laat 

zien en alles terug in bloei zet.   

Op school is dat een tikkeltje anders. Als de lente komt, dan is een groot deel van dit 

schooljaar al weer voorbij. Als de lente komt beginnen we reeds te dromen van                      

de  zomervakantie. Het gaat dus heel snel. En we willen en “moeten” nog heel veel doen tot 

aan die zomervakantie. Nog een klein deel van het schooljaar en uw kind gaat al weer naar 

de volgende klas of zelfs naar het secundair onderwijs; zo snel gaat het! 

Dat er in de klassen en op het internaat niet stilgezeten is de afgelopen maanden zal je in 

deze schoolkrant kunnen ontdekken.  Ook nu weer werd er geleerd, op uitstap gegaan, 

geknutseld,…  De komende maanden gaan we hiermee door.  Voor de kinderen is het nu al 

uitkijken naar de schoolreis en het schoolfeest.  Nu reeds wensen wij jullie uit te nodigen 

voor dit schoolfeest.  Het geeft ons de kans om op een ontspannen manier mekaar opnieuw 

te ontmoeten en na te praten over het schooljaar.  Noteer 23 juni dan ook zeker al in                  

de agenda. 

Tot slot wens ik u namens het volledige team en mezelf  een fijne lente, veel zon en veel 

plezier tijdens de activiteiten die nog komen 

 

 

Namens het voltallige team, 

Johan Segers, directeur 

 

 

 

 

 



WIJ DOEN MEE EN ZEGGEN NEE ! 

WIJ PESTEN NIET ZOALS JE ZIET ! 
Samen leren “samenleven” en “samenwerken” 

“Ik ben respectvol”, zegt Diana. 

“Ik ben verdraagzaam”, zegt Ralph. 

“Ik ben verantwoordelijk”, zegt Florentin. 

“Ik hanteer correcte omgangsvormen “, zegt Azdine. 

“Ik ben positief kritisch”, zegt Keano. 

“Ik ben creatief”, zegt Thomas. 

“Ik ben sociaal”, zegt Calvin. 

“Ik ben zelfstandig”, zegt Mitcidis. 

“Ik ben akkoord”, zegt Reda. 

“Wij doen mee”, zegt juf Connie. 

Respectvolle groet, 

Alle kinderen uit klas B4 

 

Carnaval / wandeling 

Joepie!!!  Krokusvakantie!!!  Eerst nog even de benen strekken.                                        

Fikse wandeling gepland …met onze carnavalskledij aan natuurlijk.                                    

Met een hele groep vertrokken we op stap. Afspraak om 13u15 aan de poort.                        

Als kers op de taart begon het te sneeuwen. We deden samen een leuke wandeling en 

speelden  een spelletje met 2 groepen : de grootste sneeuwman maken samen.                  

Iedereen vond het super en na een tijdje stappen waren we ook blij om weer in de warmte te 

zitten. Met een lekkere warme chocomelk en een pannenkoek was onze dag geslaagd.     

Een leuk begin van de vakantie!!! 

Klassen  B2-B3-B4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pottelspecialiteiten 



Klas S3 tijdens de les redzaamheid: ”Koken & onderhoud”  
 
- Basisvaardigheden: schillen en  snijden van groenten 
- Bereiden van soep ; popcorn, chips; klaaskoeken,  pizza, broodpudding, gewonnen brood, 

rotskoekjes, hutsepot… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

We maken lekkere, gezonde appelchips. 

Koekenbak 

Bereiden van soep 

 Onderhoud  
- afwassen 
- afdrogen 
- gebruikte materiaal opbergen  
- tafel afruimen 

 

Pottelspecialiteiten 



Activiteiten van het internaat 

Op de eerste zonnige lentedag gingen we met de kinderen van de Kajuit en                  

de Boomhut naar het Provinciedomein Bergelen in Gullegem! Terug op het internaat 

vroegen we aan de kinderen wat ze van de namiddag vonden. 

“Ik vond het leuk om in het zand te kunnen spelen.” – Cederik, Thibau, Sean 

“Ik vond het leuk om samen met de kindjes te kunnen spelen.” – Yana 

“Het was leuk om met mijn vriendjes van de glijbaan en de kabelbaan te gaan.” – Loïc, Erika 

“SUPERLEUK!!!” – Tchi-Tchi, Fleur  

“Het was een lekker ijsje als vieruurtje!” – Ashley, Linde 

“De kraan op het speelplein was super leuk!” – Yaden 

“Ik vond alles leuk, vooral in het bos lopen.” – Casper, Jari 

“Spelen op het speelplein was erg leuk.” – Femke, Kengy 

“Alles was leuk.” – Dean 

“We maakten een mooie en leuke wandeling.” – Mike 

“Het was plezant om veel te babbelen met mijn vriendinnetjes!” – Aaliya 

“Heel leuk!!” – Gwenny 

“De glijbaan, de kabelbaan en het ijsje waren het leukst.” – Viktor 

“ALLES!” – Vlinder 

“Ik vond het leuk om vogels en eenden te zien.” – Lonato 

“Het ijsje eten was het leukst!” – Febe 

 

Op 14 maart gingen we op stap, joehei!!!   
We mochten potten bakken in klei! 
Het werd een avontuur voor de groep Vlindertuin. 
We ontdekten klei: hard, stevig en bruin. 
De meisjes genoten, en wij om ze bezig te zien: oh zo fijn! 
Sommige maakten hun potje groot, anderen klein. 
Het draaien van een eigen potje, die daar nog even tot na 
het bakken staat, 
en wat waren we trots op het resultaat!  
Na al die pret 
hebben we onze potje in een mooi kleurtje gezet! 
Een activiteit die ons enorm kon plezieren 
en nadien konden we ook samen met de groep de Loft  gaan kijken naar 
allerlei dieren.  
We zagen er pauwen, kippen, ezels, … moet je weten 
en we gaven hen ook eten                                                                           
Het was een onvergetelijke dag 
die iedereen afsloot met een lach.   
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IPO Kortrijk organiseert 

 
 

EEN LEKKER PAASONTBIJT 

 

 

zondag 15 april om 9u30 
 
 
 

 
Voor alle kinderen en jongeren van het IPO samen met hun gezin. 
En alle mensen die op één of andere manier betrokken zijn bij                            
het hulpverleningsproces van onze kinderen en jongeren.  
 
 
 
Inschrijven kan telefonisch of via mail:  
 

 ipo.socialedienst@mpipottelberg.be 
 056/ 22.66.86 

 
 
Hopend jullie te mogen verwelkomen,  
 
Het IPO Team  
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Wat ik heel graag doe... 

Solan: als je echt niet kan kiezen, dan doe je gewoon alles.  

Hallo, mijn naam is Solan. Ik ben 11 jaar en zit in klas A9. Dit is mijn eerste jaar in                

de Pottelberg. Ik hou van verschillende dingen en kan moeilijk kiezen, daarom doe ik          

het allemaal. 

Het eerste waar ik gek op ben, zijn de scouts. Ik ben gestart als kapoen, dat zijn                   

de kleinsten. Ondertussen zit ik bij de laatstejaars welpen. 

Op zondagmiddag doen we allerlei leuke activiteiten, zoals een ruiltocht. We zijn gestart met 

een ei en keerden terug met een volle zak snoep. 

 

Ik voetbal ook al een aantal jaar bij Stasegem.                      

Als ik ga trainen, mag ik met de matchen meedoen.             

We spelen in gele truitjes en zwarte broek.  

Ik was lange tijd keeper, maar nu ben ik meestal verdediger. 

Mijn favoriete speler is Messi. 

 

Nog iets waar ik gek op ben, is paardrijden.                          

Dat doe ik sedert een jaar in Leiedal in Bissegem. 

Mijn paard is een bruine hengst die “Maestro” heet.  Het is   

een rustig paard dat goed luistert, maar als hij ziek is, moet ik 

met een ander paard rijden dat niet zo makkelijk is.             

Mijn uitrusting bestaat uit een ‘tok’, dat is een valhelm en    

een zweep. Die moet je echter voorzichtig gebruiken anders zal je paard steigeren. 

Door al die zaken heb ik natuurlijk een drukke agenda. Maar dat doe ik met plezier, want 

voor je hobby’s, moet je iets overhebben! 

 

Solan uit klas A9 

 

Pannenkoekenverkoop 

Er werden 673 pakjes pannenkoeken van Dries verkocht van 1/2 kg = 336,5kg!! 

Opbrengst: €1165,50  

De opbrengst van de verkoop van de pannenkoeken komt volledig ten goede van 
onze kinderen:  

-het fruitproject: wekelijks gratis fruit voor de kinderen                                                                  
-wekelijks gratis zwemmen voor de kinderen                                                                                             
-lekkernijen naar aanleiding van Sint en Pasen                                                                                                
-… 
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KUNSTPROJECT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van ons kunstproject binnen                    

de autiwerking gingen we op bezoek bij een echte 

kunstenares met onze klas S1.  

 

We waren welkom bij Damienne Sameyn.  

Op 1 maart gingen we naar haar atelier om er zelf 

“kunstige” dingen te doen.  

We ontdekten er de verfmaterialen, schildersezels, 

penselen,… 

Samen konden we aan de slag om het portret van 

Struisje de klaspop te maken. 

 

Alle werken van de auti-klassen zijn te bewonderen in koffiehuis “El Dorado” de hele maand 

mei.  

De werken worden ook geveild t.v.v. onze school.  

 

 

 

 

 

 

 

Effe weg 



Doe-dag XL Campus Drie Hofsteden Kortrijk  
 

Op vrijdag 2 maart 2018 namen de klassen B6, B7 en B8 deel aan de doe-dag XL.                                     

Vooraf mochten de leerlingen kiezen aan welke workshop ze wilden deelnemen.                                               

De verschillende workshops waren: haartooi, lichaamsverzorging, techniek en keuken.                          

De workshops waren allemaal heel leuk en leerrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe-dag in Ter Bruyninghe 

Het was leuk. Het was tof. 

We hebben grootkeuken gedaan. 

En ook hout. 

We hebben ook bouw gedaan  en ook tuinbouw. 

En ook metaal . 

En logistiek assistent. 

We zijn ook naar een paar klassen geweest en ook wat van kinderverzorgster geleerd . 

En ik ga misschien naar die school, denk ik. 

 

Kimberley, B7 

 

Effe weg 



Belangrijke data 

 Er is paasvakantie van zaterdag  31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018.  

 Maandag 30 april 2018 en dinsdag 1 mei 2018 (Feest van de arbeid): geen school. 

 Op woensdag 9 mei 2018 is er een pedagogische studiedag voor                                

de leerkrachten. De kinderen hebben die dag geen school.  

 Op donderdag 10 mei 2018 (O.L.H. Hemelvaart) en op vrijdag 11 mei 2018,               

is er geen school.  

 Pinkstermaandag 21 mei 2018: geen school.  

 Op zaterdag 23 juni 2018 gaat ons schoolfeest door. 

 Op dinsdag 26 juni 2018 krijgen de leerlingen hun 2de rapport +oudercontact.  

 Op zaterdag 30 juni 2018 start de zomervakantie.                                                              

Deze duurt tot en met zondag 2 september 2018. 

 

Oorblazertjes 

Ilyana werd geboren op 19 december 2017 als zusje van Bryan Ryckebosch 

uit klas B8.  

Op 19 december 2017 werd Jorg Sioen uit klas S1 grote broer van zus Tina. 

Minata (A3 klas) heeft een broertje gekregen op 6 maart 2018.                                             

Hij heet Mamadou cire diallo. 

 

Nieuwe leerlingen 

  
Dilan Deworm 
 
Maxim Devos  
 
Shannon Devos 
 
Max-Milan Fourrier 
 
Bo Blondeel 
 
Thomas Quidouce 
 
Louis De Smeyter 
 
Alex D'Hondt 

 

Winnaar ‘Wie ... Wat ... Wedstrijd! 

De winnaar van onze vorige Rappeklap-wedstrijd is Bryan Ryckebosch uit B8. 

Proficiat! Hij mag zijn prijs gaan afhalen bij juf Katie. 

 

 

Info aan de ouders 



BEDNET – dag !  

Dit begon ooit in 2002 als een project van de stad Antwerpen om hun zieke leerlingen te 

helpen . 

In 2004 zorgde Kathy Lindekens dat er een VZW kwam en meer kinderen bereikt werden. 

Sedert maart 2007 bestaat dit in heel Vlaanderen : men zorgt ervoor dat zieke kinderen en 

jongeren de lessen kunnen volgen via computer ; zo verliezen niets van de lessen en blijven 

ze in contact met hun vrienden in de klas . 

Elk jaar wordt – samen met KETNET- een pyjama-dag georganiseerd. 
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Wie  …  Wat  …  Wedstrijd !!! 

Kleur , versier of maak van dit ei een grappig paasei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toon dat je ons krantje goed gelezen hebt en beantwoord volgende vragen: 

1) Wanneer krijgen jullie jullie 2de rapport ?  ………………………… 

 

2) Welke klas krijgt ‘koken en onderhoud’ ? ………………………… 

 

Geef je tekening af na de paasvakantie aan juf Katie 

naam : ……………………………..                  klas : ………….. 

 

   


