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Met dank aan PEYO

Beste ouders, kinderen, vrienden van ons MPI,
Met het voetbal en de Rode Duivels op de achtergrond probeer ik dit
voorwoord te schrijven. Het schooljaar loopt alweer ten einde. Men zegt dat de tijd vliegt en
weer moeten we toegeven dat dit klopt.
Vol enthousiasme zagen we de kinderen op 1 september de school binnenkomen.
Sommigen onwennig, verdrietig, anderen stoer en onvervaard. Tijdens het schooljaar zagen
we hen openbloeien tot kinderen met zin voor leren en … kattenkwaad.
Toch kunnen we terugblikken op een geslaagd schooljaar. Het was een jaar vol uitdagingen,
leuke en minder leuke momenten, maar vooral een jaar van leren.
Wij hopen dat jullie en de kinderen dit ook zo mochten ervaren.
Maar een schooljaar telt ook momenten van afscheid nemen.
Juf Annemie en secretariaatsmedewerker Carine namen afscheid tijdens het schooljaar en
nu op het einde wuiven we juf Lucrèce en onze internaatsbeheerder Martine uit.
Wij wensen hen nog mooie dagen tijdens hun pensioen en hopen hen nog dikwijls terug te
zien op school.
Nu het schooljaar er bijna opzit, maken de collega’s van het semi-internaat en het IPO zich
klaar om de kinderen die tijdens de vakantie op school blijven een onvergetelijke tijd te
bezorgen.
Maar voor de zon ondergaat en de Belgen hun eerste overwinning behalen, wil ik nog
een aantal mensen bedanken.
Eerst en vooral jullie, ouders, voor het vertrouwen in onze school. Ik schrijf ‘onze’ school,
want jullie medewerking en mening zijn nodig om ons onderwijs steeds beter te maken.
Ook wil ik alle collega’s leerkrachten, therapeuten, opvoeders en kinderverzorgers
bedanken.
Door hun dagelijkse inzet en volharding werden jullie kinderen weer wat slimmer en mochten
wij als school gezien worden. Maar zeker niet te vergeten zijn de busbegeleiders, de
onderhoudswerkmannen en poetsvrouwen, de administratief medewerkers,…
Zonder hen zou de school er helemaal anders uitzien.
Beste ouders, kinderen, vrienden, mij rest er enkel nog jullie een zonnige vakantie toe te
wensen, af en toe wat verkoeling maar vooral rust. Geniet!
Vriendelijke groet,
Johan Segers,
directeur

Autismewerking MPI Pottelberg gaat de artistieke toer op met ‘Artie Autie’

Van 2 tot 31 mei stelde onze school de kunstwerken van de leerlingen met autisme tentoon in
de galerij van koffiebar El Dorado in Zwevegem.
Met ‘Artie Autie’ wilden ze iedereen die denkt dat mensen met autisme helemaal geen fantasie
hebben, of niet erg creatief zijn, voor eens en voor altijd ongelijk geven!
Heel wat kinderen met autisme die in MPI Pottelberg op school zitten, hebben net een erg rijke
en uitgebreide fantasie. Alleen zijn de onderwerpen soms erg specifiek en afhankelijk van hun
interesses. Zo kan de speelplaats plots onderverdeeld zijn in ‘levels’, worden machines
uitgevonden die hamburgers maken van broccoli, is de klas soms een wilde dierentuin, of staat
er ineens een hyperintelligente robot naast je.
We schrappen in onze werking graag de ‘stoornis’ uit ‘autismespectrumstoornis’, en focust
meer op de talenten van de leerlingen, dan op hun beperkingen. Ze gaan op zoek naar waar
de leerlingen goed in zijn en wat hen echt interesseert. Zo kunnen de kinderen uitgroeien tot
zelfzekere en sterke jongeren, die leren omgaan met de obstakels die ze tegenkomen.
Door voorbij hun ‘stempel’ te kijken en de kinderen te zien als de unieke individuen die ze zijn,
wordt keer op keer duidelijk dat kinderen met autisme echt wel vele talenten hebben! Ze zijn
bijvoorbeeld vaak erg visueel ingesteld, hebben een bijzonder oog voor detail, en denken vaak
meer in beelden dan in woorden. Samen met hun ongebreidelde fantasie, zorgen deze
bijzondere eigenschappen ervoor dat er vaak grote kunstenaars schuilgaan achter deze
leerlingen!
Onder begeleiding van hun enthousiaste leerkrachten, gingen ze met al die talenten (en liters
verf) aan de slag. Het resultaat was een prachtige kunstcollectie, waarvan je in de
tentoonstelling ‘Artie Autie’ een selectie te zien kreeg.

Activiteiten van het semi-internaat

Dit trimester stonden er nog heel wat activiteiten op het programma: het Ravotterspleintje en
gaan zwemmen zijn één van de vaste uitstappen waar leerlingen veel plezier aan beleven.
Een namiddagje Bijenhof stond garant voor enkele uren springplezier op de trampolines.
In de Gavers konden we genieten van een vernieuwd speelplein en de zon was daar ook
van de partij.
Voltreffers werden gescoord in de Bowling en het schooljaar werd
afgesloten met een leuke verrassing.
En zo zijn we klaar voor een massa zomerplezier.

colours@pottelberg.be
Het resultaat mocht gezien worden en kon je ook goed zien… zoveel mooie kleurtjes!
Om 11.00 werd de aftrap gegeven .
De ‘afzwaaiers’ werden figuurlijk in de bloemetjes gezet , een mooi woordje en een
geschenkje en dan aan het eind van de ceremonie, de toffe groepsfoto met alle hoeden in
de lucht. Veel succes gewenst aan allen die de overstap maken naar het secundair
onderwijs!
De receptie was zoals steeds verzorgd en ging vlot over in het eetfestijn .
De toon was gezet en er was een parfum van gezelligheid waar te nemen over
het binnenplein van ons geliefde M.P.I.- Pottelberg!
In de namiddag werd het genieten van de optredens van de leerlingen op de tonen van
de hedendaagse hitjes.
Er werd ook een link gelegd naar het voetbal en dit in een heel traditioneel en Belgisch jasje!
De liefhebbers konden om 14.00 de voetbalwedstrijd België – Tunesië volgen op een groot
scherm! En wie wat anders wou, kon genieten van de kraampjes op het ‘Jeugdplein’ met
een heus ‘springkasteel’! Op dat ‘Jeugdplein’ was dus heel wat te beleven en dit tot laat in
de namiddag!
Dank aan allen die deze ‘opendeurdag’ tot een groot feest maakten!

Jan

IPO
Het IPO kijkt volop uit naar de zomer.
De afgelopen periode hebben we met z’n allen heel wat activiteiten gedaan waar we ons
goed hebben kunnen uitleven.

Zo zijn we gaan kajakken in de Gavers.
Ook hebben we met de “duplex” meegedaan aan een heus voetbaltoernooi.
Daar hebben we ons vel duur verkocht.

Ook zijn we heel trots dat we een sportpersoonlijkheid in ons midden hebben.
Proficiat aan Redouan.
Deze zomer gaan we ook op kamp. Kortom, “de zomer komt eraan”

Toneel
We gingen naar een toneelvoorstelling op 23/03/2018 .
Het ging over een dove jongen die vaak uitgesloten is . Hij raakte gefrustreerd . Ze dansten
veel op dat toneel. 1 van de dansers was ook doof .
Saar B8

Miniaturenwandeling in Roeselare!
Op dinsdag 12 juni ging het richting Roeselare met onze klas ‘V’, een klas voor kinderen met
een visuele beperking.
De weergoden waren ons gunstig gezind en het werd een eerste uitdaging om ons te
begeven van het M.P.I.-Pottelberg in Kortrijk naar het station. Het werd een parcours vol
hindernissen waar we ons een weg door moesten zien te banen, al dan niet met behulp van
de witte stok.
Met de trein was het eigenlijk maar heel even en bij de derde halte was het afstappen te
Roeselare. De sfeer zat er onmiddellijk in, want op dinsdag is er markt in Roeselare.
We vatten onze ‘miniaturenwandeling’ aan. Belangrijke ( historische) gebouwen waren in
het klein nagemaakt en in brons afgegoten. We konden voelen hoe grote gebouwen
eruitzien en ook de uitleg lezen in braille.
Supermooi was de beleving van het marktgebeuren op de ’Grote Markt’ met tal van geuren
die we konden waarnemen…. Zoals de geuren van voeding, textiel, leder… Op de markt
staat ook de grootste ‘miniatuur’ waarbij we de markt en de gebouwen errond konden
ervaren door te voelen en ook door te kijken.
Een deugddoende lunch en een lekker ijsje later zaten we op de trein richting Kortrijk.
Een vermoeiende maar heel leerrijke dag!

Op uitstap naar Bergelen
Op dinsdag 5/06/18 gingen de klassen van juf Christientje (B2) juf An (B3) en juf Dominique
(S2) op uitstap naar het provinciedomein Bergelen in Gullegem. De zon was jammer genoeg
niet van de partij, maar het werd toch een mooie dag. Na een “aperitiefje” met de nodige
versnaperingen en een maaltijd maakten we een mooie wandeling. De kinderen konden
eerst spelen in het speelbos en daarna in de grote speeltuin op het domein.
Als afsluiter aten we allemaal nog een ijsje.

.

Schoolreis A1
Op dinsdag 12 juni gingen we op schoolreis naar Bergelen.
Na een korte rit kwamen we aan in het recreatiedomein . Vlug vonden we een heel leuk
speelplein waar we de tunnelglijbaan en klimtorens ontdekten. Gewoon spelen in het zand
en werken met de kraan vonden we ook super. De tijd vloog voorbij.
’s Middags aten we onze boterhammetjes op op het terras met een lekker drankje.
Toen maakten we een flinke wandeling door het bos.
Na nog wat schommelen en glijden was het al terug tijd.
Het was een superleuke dag!

Een dagje in Marke
B4 en B5 gingen op stap!
Het werd een buiten -dag en gelukkig hadden we het weer mee!
Onderweg was een geheimzinnig pak onze leidraad en allerlei opdrachten kwamen aan
bod :denkspelletjes , spelen tegen of met elkaar , met natuurlijk iets lekkers op het einde!
Dat werd door velen ingewisseld door een grotere , gezonde snack : wij zijn immers
een gezonde klas!

Artiesten in ‘De Sierk.’
We willen circusartiesten worden en daarom trekken we samen met de klassen S1,
A2, A3, A4 en A5 op schoolreis richting De Panne naar ‘De Sierk’. Na de busreis
moeten we nog een stukje te voet. We volgen een klein weggetje en komen plots in
een andere wereld terecht! Een echt circus met tenten en woonwagens.
We bergen vlug onze spullen op zodat we eerst samen op verkenning kunnen.
Alles is volledig afgesloten zodat we ons veilig voelen.
Omdat het nog wat frisjes is, eten we samen in een circustent. Maar lang blijven we
niet zitten want er is van alles te doen.
Je hebt er de woonwagen
met een echt ballenbad.

Natuurlijk moet je er
opletten voor de wilde
dieren zoals
leeuwen en gorilla’s.

Je vindt er allerlei artiesten zoals
jongleurs en acrobaten.

Om ons te verplaatsen,
nemen we de gocart.

Zand genoeg om kastelen
bouwen.

Maar we weten nog steeds niet wie ons met
de bus terugbracht.
De artiesten uit S2.

Belangrijke data







Op zaterdag 30 juni 2018 start de zomervakantie tot en met zondag
2 september 2018.
Op maandag 3 september 2018 start het nieuwe schooljaar.
Vrijdag 5 oktober 2018: facultatieve dag.
Er is herfstvakantie van zaterdag 27 oktober 2018 tot en met zondag
4 november 2018.
Op maandag 12 november 2018 is er een pedagogische studiedag voor
de leerkrachten. De kinderen hebben die dag geen school.
Er is kerstvakantie van zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag
6 januari 2019.

Nieuwe leerlingen
We mochten na de paasvakantie nog een paar nieuwe leerlingen verwelkomen :
Yasharov Ayhan Metinov

Kailey Saey
Kelsey Saey

Eerste communie en vormsel
De eerste communie wordt op school om de twee jaar georganiseerd.
Vormelingen uit de S-klassen kunnen hierbij aansluiten maar ze mogen er ook voor kiezen
om het voor te bereiden en te vieren op de parochie waar ze wonen (dit kan dan jaarlijks).
Vormelingen uit de A-klassen in samenspraak de keuze.
Vormelingen uit de B-klassen doen altijd hun vormsel op de parochie! (richtlijn van het
bisdom)
Dit jaar ging de viering door op 26 mei. Een groep van 22 leerlingen maakte er een mooie
gebeurtenis van! Veel mooie herinneringen om te bewaren!
Voor de volgende viering wordt 20 mei 2020 vooropgesteld.

wedstrijd
De winnaar van de vorige Rappeklap-wedstrijd is Lian Holvoet uit de klas van juf An.

Beter leven

Pesten, racisme en oorlog met bommen
Geen potloodlijn die we zomaar kunnen uitgommen
Enge beelden op tv zetten het haar recht op onze huid
Trek die stekker van onze angst nu maar stilaan uit
De regering zegt dat we samen sterk moeten staan
Zeg dat tegen een ouder die zijn kind moest laten gaan
De diversiteit wordt besproken maar niemand luistert
Want ons oprechte medeleven wordt te vaak verduistert
Iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn
Zonder tranen op de wangen door de pijn
We moeten allen het beste van onszelf beginnen geven
Pas dan kan gedroomd worden van een beter leven

Robin

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.
Voor inlichtingen kunt u ook terecht op onze website info@mpipottelberg.be

Wij verwelkomen u op woensdag 29 augustus 2018 tussen 16u. en 19u. voor
het ophalen van de agenda, …

Een team enthousiaste leerkrachten staat klaar om uw kind op te vangen
op maandag 3 september 2018.

