Herfstkrant 2019

… met dank aan Disney!

Beste ouders, leerlingen,
vrienden van ons MPI,

Twee maanden terug werd onze machine terug op gang getrokken.
De poort werd geopend en op 2 september werd iedereen verwelkomd
op school. Het nieuwe schooljaar werd gestart.
De vakantie, hoe deugddoend die ook was, ging weer eens veel te snel voorbij.
Maar toch waren velen tevreden om opnieuw op school te zijn. Klasgenoten vonden mekaar
terug en al snel werden de vele verhalen van de vakantie gedeeld. Enkelen stonden wat
onwennig rond te kijken. Voor hen was het nieuwe schooljaar één grote ontdekkingsreis
naar het onbekende.
Maar dit zijn ondertussen herinneringen geworden.
Twee maanden later heeft iedereen zijn plaatsje veroverd en verdiend. Dit schooljaar werd
opnieuw gestart met een stijgend leerlingenaantal. Dit danken wij aan de onvermoeibare
inzet van alle personeelsleden, maar ook aan het vertrouwen dat jullie in het personeel en
de school stellen. Samen streven we er naar om onze kinderen een onderwijs te geven dat
het beste bij hun talenten aansluit en hen de juiste voorbereiding geeft op hun verdere leven.
Nu Halloween en de herfstvakantie naderen hebben wij reeds onze familienamiddag in
dat thema achter de rug. Dit werd opnieuw een succes dankzij jullie aanwezigheid.
De opbrengsten gaan dan ook integraal terug naar de werking met de kinderen.
Zo kunnen wij die extra’s aankopen die de lessen uitdagend en boeiend maken.
Het oudercontact is de gelegenheid om de vorderingen van uw kind te bespreken.
Samen met de leerkrachten en therapeuten kan gezocht worden naar de beste manier om
uw kind te begeleiden.
Wij zijn ervan overtuigd dat de komende maanden voor de kinderen leerrijk en boeiend
zullen zijn. Mocht u echter als ouder met vragen zitten aarzel dan niet om langs te komen.
Samen school maken is immers belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Vriendelijke groet namens alle personeelsleden,

Johan Segers,
directeur

De voorbije vakantie …

Kamp Villa
Op 8 juli vertrokken we met de Villa richting Oostduinkerke.
We kwamen aan op een prachtig verbouwde hoeve waar we
verwelkomd werden door boer Robbie en zijn vrouw.
De go-carts op de hoeve zorgden voor de perfecte tijdsvulling, maar veel tijd om ons te
vervelen hadden we niet. We gingen zwemmen in Sun Parks, uitwaaien op het strand en
hadden de meeste pret in Plopsaland. Dit laatste was zelfs op de verjaardag van Mylow!
Op 12 juli keerden we terug richting IPO, maar niet zonder eerst nog een frietje te eten in
het Bellegems Friethuisje.
Moe, maar voldaan kwamen we terug aan in het IPO.

Een glimp uit het kamp in de loft ..
De laatste dagen van ons 5daagse kamp in de Lilse
Bergen was het weer ons niet welgezind. Gelukkig hadden
de meisjes al in de eerste dagen van het kamp uitgebreid
kunnen genieten van de mooie natuur en voldoende
waterpret beleefd. We besloten om ons op de bowlingbaan
te begeven. We verdeelden ons in 2 teams. Het moet wel
gezegd worden dat de bumpers op de bowlingbaan zich
zeer nuttig hebben gemaakt. (Hierdoor konden we de bal
niet in de goot gooien, waardoor ieder van ons een mega
topscore behaalde.) Er zaten in de groep toch wel enkele
talentjes. Tot aan het einde van het spel bleef het razend
spannend. De ene na de andere kegel moest er aan
geloven. Al waren er sommige die dachten dat de bowlingbaan zich achter hen bevond en
gooiden de bal de verkeerde kant uit. Wist je trouwens dat hoe sneller de bal gaat, hoe minder
tijd deze heeft om rare bewegingen te maken en zijn doel weet te bereiken. Anderen verwarden
dan weer de bowlingbal met een basketbal. De bal knalde zo hard op de grond, dat we eventjes
voor een put in de baan vreesden. Wie er uiteindelijk die namiddag gewonnen had .. dit weet
niemand meer. Het was een namiddag met veel spanning en plezier en op het einde lag
iedereen strike!

Op naar de Hoge Rielen & het Zilvermeer
Met de jongensgroep gingen we ons gaan uitleven in de Hoge Rielen en het Zilvermeer.
In de Hoge Rielen waren we één met de natuur. We maakten lange wandelingen door het
prachtige natuurreservaat om dan uiteindelijk een frisse duik te nemen in de zwemvijver.
We smulden er van een heerlijke BBQ en genoten verder na bij het kampvuur, waar we toffe
gebeurtenissen van het voorbije schooljaar bovenhaalden. We hadden er een grote bakfiets
ter beschikking waarmee we het hout gingen sprokkelen. In de Hoge Rielen konden we
dagelijks onze energie kwijt op de vele sportpleintjes die er ter beschikking waren en dat
midden in de natuur. Daarnaast gingen we ook een dag naar Centerparcs, waar we ons
waagden aan de snelle glijbanen, namen we de wildwaterbanen en bekeken we gekke
vissen onder water! Daarna gingen we nog twee dagen naar het Zilvermeer.
Ook hier gingen we dagelijks enkele uren sporten op de mooi onderhouden sportveldjes en
zwommen we in het meer, om daarna te genieten van een dik pak friet. Een geslaagd kamp
voor onze jongens om nog lang over na te praten.

Kamp ‘t Zeugekot 15/07-19/07
Begeleiders: Juliette en Kimmy
Kinderen: Innaya, Meimouna, Chanaya, Gwenny, Soetkin, Habibah en Amirah
Maandag
In een oogwenk kwamen we toe op onze kampplaats. Meteen kwam het
boerderijleven ons tegemoet: geiten, kippen, stallen,… Zelfs de geur! Onze
gastvrouw stond ons op te wachten en loodste ons om de stallen heen naar een ware
oase van rust. Een prachtig uitzicht zover je kijken kon! Onze tenten die zoveel groter
waren dan we ons voorgesteld hadden en niet te vergeten het superfijne speelplein.
Nadat we allemaal ons plekje gevonden hadden gingen we op verkenning op het
domein, we ontdekten nog de go-carts, de chillmobiel en de hangmatten! We hadden
meteen door: hier zullen we ons zowel kunnen uitleven als heerlijk chillaxen!
Na het avondeten werd er volop geravot en net toen we dachten dat onze dag erop
zat, vertrokken we met het busje. Wat een verrassing: we gingen het vuurwerk gaan
bekijken. En of het spetterend was!
Dinsdag
Wat was het heerlijk ontwaken op de boerderij. Enkele stiekeme zonnestraaltjes kwamen ons tegemoet en dus
konden we ons met z’n allen buiten aan de ontbijttafel aanschuiven. De één met al wat kleinere oogjes dan de
ander, slapen op een vreemde plaats blijft altijd wat vreemd. We aten pistolets met spek en eieren en konden er
weer tegenaan, voor een morgenlang zowel ravotten als genieten van de rust.
De weergoden waren ons goedgezind want hoe dichter ons vertrek kwam hoe meer de zon begon te schijnen. We
aten ons lunchpakket op op een zeer leuk speelplein waar we ons nog even konden bezighouden. Vooral de
anekdotes waarin de juffen aan het meespelen waren op de draaimolen waardoor 1 ervan na minstens 100 toertjes
gedraaid te hebben de grond in ging, zal ons en vooral de juf dan, nog lang achtervolgen!
Na heel wat speelplezier trokken we naar de Panne naar het strand. Voor velen onder
ons een plaats waar we niet zo heel vaak komen en waarvan we bijna vergeten waren
hoe leuk dit wel niet is. Er werd volop achter schelpen gezocht, zandkastelen gemaakt, in
de zee gezwommen,… We vonden enkele zeedieren, geen al te gekke natuurlijk. Maar
de krabben, mossels en kwallen boeiden ons al mateloos. Na al die inspanningen was het
voor sommigen dan maar tijd voor ontspanning. En zo kon het zonnebaden beginnen.
Terwijl voor de andere de pret nog minstens drie uren verderging!

Na een lange middag op het strand en eens
iedereen het zand van zich af had kunnen
wassen, waren we helemaal klaar voor de … BBQ! We kregen ook nog
eens superfijn bezoek van zowel Juf Fien, juf Marlies als meester
Maxim. Uiteraard mochten ook zij aanschuiven aan tafel. Met een
schitterende zonsondergang en een prachtig uitzicht op de achtergrond
aten we onze buikjes rond.
Na nog wat spelen kropen we deze avond moe, maar heel erg voldaan,
wat vroeger, maar gelukkig ook wel alweer heel wat later dan we
gewoon zijn, in bed.

Woensdag
Vandaag niet minder dan pannenkoeken als ontbijt! Wat een luxe! De juffen beloofden ons een leuke
verrassingsactiviteit. Spannend. We aten ons pannenkoekenontbijt tot het laatste suikerkorreltje op, hielpen mee
met de afwas, maakten ons klaar en stonden alweer te popelen om op het domein te spelen. Terwijl de 1 liever
tussen de dieren rondhing, ging de ander zich liever vleien in één van de hangmatten, terwijl nog anderen elkaar
uitdaagden voor een race met de go-carts, terwijl nog eens anderen de juffen hielpen bij het maken van de koude
pastasalade. Opties op overschot dus!
Na een lekker middagmaal vertrokken we. We zagen onze bestemming al van veraf: Plopsaqua! Dit beloofde alvast
een middag vol waterpret te worden. En dat werd het ook! We zoefden van de glijbanen, de vloer verdween letterlijk
vanonder onze voeten, we snelden elkaar voorbij op de wildwaterbaan, deden gekke kunstjes in het zwembad en
maakten zelfs een ‘echte’ storm op zee mee!

Eens terug in het Zeugekot (wat een grappige naam trouwens) aten we
croques en maakten we ons klaar voor het kampvuur. We sprokkelden hout
en zetten de banken klaar. In een mum van tijd had de juf een reuzegrote vlam
opgewekt en kon het kampvuur beginnen. We speelden een quiz, vertelden
elkaar verhalen, aten marshmallows. En eens de kleinere meisjes allang in
dromenland zaten, vertelde juf ons enkele enge verhalen. Geroep, gekrijs en
bange gezichtjes verzekerd!
Kortom een kampvuur zoals het hoort te zijn! Super!

Donderdag
Ai ai vandaag stond het weer wat minder aan onze zijde, de zon liet het afweten en er stond alvast een stevige
wind. Al een geluk dat we niet enkel onze zomerkledij meehadden! We trokken onze dikke truien aan, aten heerlijke
boterkoeken en zagen hoe de juffen aan het improviseren sloegen.
We vertrokken en merkten al vlug dat ze toch iets uit hun mouwen hadden kunnen toveren want we gingen naar
juf Kimmy thuis! Dit is en blijft toch 1 van onze lievelingsactiviteiten. Want telkens we daar aankomen weten we niet
wie er gelukkiger is: wij of de honden (en de poes ondertussen)!
Na de nodige knuffels, aaitjes en streeltjes vleiden we ons dicht tegen elkaar aan in de zetel en besloten een film
te kijken in afwachting tot het beter weer werd. Wat bleek? Dit was een goed plan! Anderhalf uur later durfde de
zon al eens tussen de wolken heen piepen en konden we vertrekken. Met de honden natuurlijk! Hup, de duinen in!
Eens thuis met heerlijke macaroni achter de kiezen: hup, ons bed in! Want dit was alweer onze laatste avond, wat
vliegt de tijd als je zoveel plezier beleefd.
Vrijdag
Nadat iedereen fris en monter was opgestaan en we ontbeten hadden waren we klaar om onze spullen alweer in
te laden. Dit betekende alweer het einde van ons kamp. Alhoewel, we voelden nog een verrassing aankomen
Iedereen hielp dusdanig goed mee dat er zelfs nog wat tijd overbleef om nog eens het domein op te trekken om
toch nog die laatste beetjes energie weg te werken.
We zwaaiden onze gastvrouw en vooral alle dieren uit en vertrokken. Al was het een beetje met pijn in ons hart.
Gelukkig hadden we het bij het juiste eind en was er nog een verrassing. We gingen uiteten, in een echt restaurant.
Zou dit een traditie worden na ieder kamp? In ieder geval genoten we weer volop van alle lekkere gerechtjes, alles
zoveel we wilden, zelfs de ijsjes! En wat kunnen we ons al voorbeeldig gedragen op restaurant. Helaas betekende
dit wel het einde kamp, beseften we plots met onze overvolle magen

Kortom na dit alles, alweer een superkamp achter de rug.
Op naar de volgende!!

Een dagje La Douce France
We gingen op stap met de trein.
s’ Morgens deden we boodschappen, zodat we lunchpakketten konden maken
voor onderweg. Drankjes en vieruurtjes werden uiteraard ook voorzien.
Toen alle nodige voorbereidingen waren getroffen, konden we eindelijk
vertrekken. We hebben de trein genomen. Dit is altijd een beetje reizen.
We hadden ons voorgenomen om even een kijkje te gaan nemen in EURALILLE,
hét shopping paradijs bij uitstek. Vele winkels werden bewandeld en bekeken.
Zakgeld werd uitgegeven aan allerlei leuks. Het is een shopping center waar je wel
een ganse dag kan in rondlopen.
Na al dat winkelen hebben we een kijkje genomen in de oude stad. Langs de hoofdboulevard
stonden er heel wat beeldwerken opgesteld. Deze waren erg kleurrijk en supergroot.
Ze waren indrukwekkend om te zien.
Hierna hebben we nog een drankje gekocht in een patisserie. Even een rustpauze inlassen
vooraleer we de weg verder zetten.
Hier en daar was er graffiti te zien. In een grote stad kom je dit meer tegen. We hebben dan
ook een moment genomen om selfies te nemen. Ze zijn heel goed gelukt met zo
een achtergrond. Deze werden onmiddellijk op Instagram geplaatst.
Toen was het weeral tijd om naar huis te gaan…
We hebben genoten van deze dag!!!
Groetjes,
De DUPLEX

Semi-internaat
Ook dit schooljaar zijn de opvoeders van het semi-internaat weer paraat. Niet alleen tijdens
de voor- en naschoolse opvang, maar ook voor de woensdagnamiddag-opvang en
de vakanties.
Tijdens de gewone schooldagen beogen wij functioneel en creatief te werken in de vorm van
atelier, hoekenwerk en bewegingsactiviteiten.
Op woensdagnamiddag opteren we eerder voor sport, ontspanning/ vrije tijdsvormen.
Een greep uit de aangeboden activiteiten zijn: bowling, spelletjes in de sportzaal of op
het schooldomein volgens weersomstandigheden, wandelen in de omgeving van de school,
zwemmen en last but not least een workshop circusvaardigheden.

Dierendag bij A5 en A6!!
Op 4 oktober is het Werelddierendag! Alle dieren worden in de bloemetjes gezet. Naar
aanleiding van deze dag, kwam Beau (het hondje van juf Julie) op bezoek naar de klas. We
hebben samen alle kenmerken van het diertje bekeken, alsook heel veel samengespeeld!!

Saved by the bell
Op vrijdag 4 oktober 2019 was het “Saved by the bell”. Een internationale dag waarbij we
extra aandacht vragen voor goed onderwijs voor alle kinderen over de hele wereld.
De leerlingen van de klassen B3 - B4 en B5 werkten samen tijdens de levensbeschouwelijke
vakken en dachten na over goed onderwijs. We bekeken eerst samen een filmpje over
Assane in Senegal en vergeleken dit met onze situatie in België. We dachten na over
de vraag: “Wat is een goede school?” en zongen allemaal het “Saved by the bell – lied”.
We schreven ook een brief aan onze koningin (die vaak in contact komt met vele
wereldleiders) om te vragen of zij als ambassadrice wil pleiten voor goed onderwijs voor alle
kinderen over de hele wereld! Als slot hebben we nog even de bellen laten rinkelen om
hiervoor extra aandacht te vragen.
!!Deze week kregen we een brief van de ambassadeur van de koningin waarbij
Hare Majesteit ons een boeiend schooljaar toewenst en ons feliciteert met het
noemenswaardige initiatief dat het recht op kwaliteitsvol onderwijs in de kijker zet.

Juf Katie en juf Vera, Rooms-katholieke godsdienst
Juf Souad, Islamitische godsdienst
Juf Melisa, niet-confessionele zedenleer (nieuwe leerkracht bij ons op school)

Familienamiddag!
Zaterdag 19 oktober 2019!
ZZ

ZZ

In een prachtig decor kon iedereen opnieuw
genieten van een leuke happening!
De pompoenen, bezems en vleermuizen waren
weer van de partij!
De prijzen waren prachtig en de slogan ‘altijd prijs’
miste het doel niet.
Er waren tal van leuke spelletjes en de winnaars
konden genieten met volle teugen…..wat ook kon in
het cafetaria 
Voor de gelegenheid was er ook een ‘schminkstand’.
Daar werden de kinderen omgetoverd tot
herkenbare figuren uit de wereld van ‘Halloween’.
Een mooie geslaagde namiddag!!!

Naar het stadhuis te Kortrijk
Op dinsdag 15 oktober zijn we op bezoek geweest in het stadhuis van Kortrijk.
Een mevrouw gaf ons eerst uitleg over de verschillende vlaggen die er hangen.
Daarna brachten we een bezoekje aan de vergaderzaal van de burgemeester en de
schepenen.
In de trouwzaal werd uitgelegd wat er gebeurt bij een huwelijk en zagen we hele mooie
beschilderde ramen van beroepen.
We mochten de lift testen voor mensen die in een rolstoel zitten.
In het nieuwe stadhuis werden we rondgeleid en kregen we uitleg over de automaat aan de
ingang waar we een ticketje konden nemen.
We hebben veel bijgeleerd.
Groetjes B6, B7 en B8

Naar het bos !
Op 15 oktober was het dan zover : een eerste uitstap met onze 3 klassen samen !
We kozen meteen een buiten – activiteit : een fikse wandeling in een bosrijk gebied waar we
de vallende bladeren , de eikels , tamme kastanjes zomaar voor het grijpen hadden.
Voorzichtigheid was wel nodig : die bolsters prikken nogal !
Na de lunch met elk een frisdrankje mochten we dan ook eens flink ravotten op
het uitgebreid speelplein : een dag om te onthouden !
A 10 – B 5 – S 3

Appelpluk
Maandag 21 oktober gingen we met z’n allen fruit plukken !
We werkten in 2 groepen en konden appels en peren oogsten : fijn om te zien hoe iets aan
de boom groeit en het zelf te kunnen plukken .
Nadien konden we ook een kilo van dat super lekkere fruit meenemen naar huis : de hele
familie kon meegenieten !
A 10 – B 5 – S 3

Belangrijke data
o
o
o
o
o

Er is herfstvakantie van zaterdag 26 oktober 2019 tot en met zondag
3 november 2019.
Wapenstilstand op maandag 11 november 2019.
Vrijdag 29 november 2019: facultatieve vrije dag.
Vrijdag 6 december 2019: Sinterklaasfeest voor de kinderen.
De kerstvakantie start op zaterdag 21 december 2019 en duurt tot en met
zondag 5 januari 2020.

Wie … Wat … Wedstrijd !
Doorstreep alle woorden die hier staan ( Ze staan horizontaal, verticaal en schuin.) en dan
vind je vanzelf het woord dat we hieronder zoeken.
Vind je ze niet allemaal? Misschien wil iemand je wel een beetje helpen?
Misschien win je dan wel een prijs!
SUCCES!
De vorige winnaar was Abdul Wadoud (B3). Hij mag zijn prijs afhalen bij juf Katie.

Extra vraagje : Hoeveel nieuwe kinderen telt onze school al? ...........

Geef je oplossing /tekening af na de herfstvakantie aan juf Katie.

naam : ……………………………..

klas : …………..

