
 

 

 

 

 

 

 

 

   Gelukkig nieuwjaar!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Winterkrant 2019 

… met dank aan Hergé! 
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Beste ouders, leerlingen, vrienden van ons MPI 

 

Wat vliegt de tijd …. Voor mijn gevoel schreef ik een paar weken geleden               

het voorwoord voor de eerste schoolkrant en nu begint de kerstvakantie alweer.      

Op zes december kwam de Sint langs en amper een paar dagen later werden          

de kerstbomen geplaatst en versierd.  Iedereen heeft hard gewerkt,  gespeeld,           

veel bijgeleerd, … Ongetwijfeld brengen deze laatste decemberdagen, net als in 

onze school, de nodige drukte met zich mee in uw gezin.  

De school komt tijdens de vakantie toch even tot rust. De deuren blijven voor              

de meesten onder ons gesloten.  We kunnen nu stilaan genieten van                     

een welverdiende vakantie. Een vakantie om feest te vieren samen met familie en 

vrienden. Toch zullen sommigen Kerst of Nieuwjaar op het internaat doorbrengen.  

Ook met hen zal de jaarwisseling feestelijk gevierd worden. Voor de kinderen zal            

het vooral een vakantie zijn om veel uit te rusten en te genieten van de vrije dagen. 

Op zes januari zien we elkaar weer. Wat zullen we weer veel aan elkaar te vertellen 

hebben. Het ene verhaal nog mooier of straffer dan het andere.                                  

Elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar en zelf goede voornemens maken. 

Samen proberen om er een super schooljaar van te maken.                                      

Met hernieuwde energie starten aan het tweede trimester. 

Namens het volledige team van MPI Pottelberg wens ik jullie prettige feestdagen 

Johan Segers 

directeur 

 

 

 

 

 

 



Naar het toneel 

De klassen A9, A11 en A12 zijn op 21 oktober 

2019 samen naar het toneelstuk ‘King Kong’ 

geweest in de schouwburg te Kortrijk. 

Dit toneelstuk ging over een jongen genaamd 

Junior die een geheim had. Niet enkel Junior 

had een geheim, maar ook zijn vader had      

een geheim.. Hij is namelijk geheim agent! 

Juniors moeder heeft ook al een geheim,         

ze weent voor ’t minste. En dan is er nog 

Rosalinde, met wie Junior zijn geheim deelt.             

En Cédric, die het geheim wil afpakken.         

Wat is dat daar allemaal, zeg?                            

Juniors vader zegt: ‘Een geheim is pas          

een geheim als een geheim geheim blijft...’                  

Wel een beetje geheimzinnig allemaal! 

 

ILC (Interlevensbeschouwelijke competenties): Azur en Asmar 

De leerlingen van de klassen B6 – B7 en B8 alsook de leerlingen van A7 – A8 en A9 werkten 

enkele lessen samen tijdens de levensbeschouwelijke vakken en we dachten na en werkten 

rond de raakvlakken tussen de levensbeschouwelijke vakken. We bekeken eerst samen     

de film Azur en Asmar en vertelden over de inhoud en maakten vergelijkingen met ons eigen 

belevingswereld. We kwamen tot de conclusie dat we veel meer kunnen bereiken als we 

samenwerken net zoals Azur en Asmar. We deden daarna een quiz en we zochten             

de namen van de personages en vertelden wat bijzonder aan hen was! Als slot hebben we 

allemaal samengewerkt, zoals Azur en Asmar deden in de film, om een grote mandala tot 

een mooi resultaat in te kleuren. 

 

Juf Katie en juf Vera, Rooms-katholieke godsdienst 
Juf Souad, Islamitische godsdienst 
Juf Melisa, niet-confessionele zedenleer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONYKLASSEN 2019 
 
Samen met alle kinderen van de A-klassen gingen we op ponyklas.  
We sliepen in kamers van 2 – 3 of 4 vriendjes.  
We leerden ponyrijden en pony’s verzorgen. We mochten ook voltige doen op Zazou, dat 
was niet gemakkelijk maar supertof!  
Naast ponyrijden leerden we ook circustechnieken, knutselden we hoefijzers en speelden we 
veel spelletjes samen met de juffen en de kindjes.  
We kregen ook heerlijk eten in de refter.  
Het was een zeer leuke week! Hieronder enkele zinnetjes van de kinderen van A5. 
 
- Soms mochten we even spelen op onze kamer, ik vond het heel leuk om samen met Ben te 
spelen. (Adam) 
- Ik vond het ponyrijden op Yelle heel leuk en vond het leuk om met 3 op een kamer te 
slapen. (Elias) 
- Ik vond het een TOPPIE – weekje! Mijn lievelingspony is Vlekje.(Gabriel) 
- Ik vond het leuk om op kamp te slapen en paard te rijden op Peter. Dat is mijn 
lievelingspony, hij was zo schattig! (Sara) 
- Ik vond het leuk om op Foxy te rijden en om bij Andy te slapen. (Scott) 
- Ik reed op Brunetje, dat was leuk. Het was leuk dat Sinterklaas kwam.(Jorg) 
- Soms miste ik mijn familie, maar het was toch een zeer leuke week! (Bo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semi-internaat 

Drukke, maar oooh zo’n gezellige periode in het semi-internaat met woensdagnamiddagen 

boordevol leuke en spannende activiteiten voor klein en groot. 

Een greep uit de afwisselende activiteiten dit najaar waren: spelletjes in de sportzaal en 

buiten op domein de Blauwe Hoeve, dieren gaan bekijken in Rodenburg, als knutselactiviteit 

een macramé-armbandje maken.   De Sint vertelde verhaaltjes in de bib en daarna bracht hij 

vele cadeautjes in het semi. Het bezoek aan Kinepolis stond dan ook in het teken van 

Sinterklaas. 

Ook onze stagiaires organiseerden een toffe namiddag met o.a. het maken van vetbolletjes 

voor de vogels en spelletjes waaronder vlaggenroof. 

Voor de allerkleinsten stond er een namiddag snoezelen in villa Imagina te  Bellegem op    

het programma.  

En… natuurlijk mocht ons Kerstfeestje niet ontbreken.  

 

 

 

 

 

 



Er zijn geen stoute kinderen ……riepen de Sint en zijn Pieten in koor!!! 

 

De dag startte heel leuk met een heus klaasontbijt. 

De tafels waren prachtig gedekt en je kon al van ver de heerlijke geur van de klaaskeuken 

opsnuiven.  

De Sint was in aantocht en had voor de gelegenheid een hele grote groep met roetpieten bij 

zich.  

Het geluid van de bel en het gooien van picknicken weergalmde in de gangen van het M.P.I.. 

Sommige klassen werden vereerd met een bezoekje van de Sint en andere klassen namen 

dan weer deel aan een prachtig parcours in onze turnzaal. Iedereen was super enthousiast!  

Voor iedereen was er nog een verrassing voorzien in de vorm van een ‘knuffelbeer’ en elke 

klas kon ook letterlijk en figuurlijk een geschenk uitpakken voor de klas. 

 

Dank, dank, dank lieve Sint en ook aan uw roetpieten. Wat ons betreft, zeker tot volgend 

jaar!  



 

Ook met de internen van Leefgroep Boomhut en Kajuit werd een actie op 

poten gezet! 

Onze leefgroepen werden even omgetoverd tot een kleine drukkerij… 

Kaartjes, kaartjes, kaartjes… 

Samen met de internen werden honderden kaartjes gemaakt  

en verkocht in leuke setjes…        

                  

    De warmste kaartjes zijn een warm succes! 

                    

   We steunen het Miralouise fonds, 

Steun de kinderen met een moeilijke start… 

“Voor alle te vroeg geboren kindjes, voor alle kindjes met een moeilijke start, 

voor alle ouders die plots, (veel) te vroeg mama en papa geworden zijn... 

Voor iedereen die het meegemaakt heeft, voor iedereen die er middenin zit, 

voor iedereen die nu al weet dat het kindje te vroeg zal komen...” 

 

een beetje warmte, een beetje steun, een beetje liefde! 

Warme groetj 

 
  
 



 

DE WINNAAR VAN DE VORIGE RAPPEKLAPWEDSTRIJD IS MOLIMO UIT KLAS B2.                 

Hij mag zijn prijs komen afhalen bij juf Katie. 

 

Belangrijke data  

 Kerstvakantie: van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020.  

 Maandag 13 januari 2020: start pannenkoekenverkoop tot en met 17 februari 
2020.  

 Er is dikketruiendag op dinsdag 11 februari 2020.  

 Op maandag 17 februari 2020 is het oudercontact (tweede rapport).  

 Krokusvakantie: van zaterdag 22 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 
2020 . 

 Paasvakantie: van zaterdag 4 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020.  

Enzo 

 Lot 

Mathis 

Ghys 

Loïc 

De Wolf 


