Herfstkrant 2018

Met dank aan PEYO

Beste ouders, kinderen, vrienden van ons MPI

Iedereen zal zich de afgelopen zomervakantie kunnen herinneren als de zonnigste, warmste
en hopelijk ook beste vakantie ooit. Wanneer we buiten kijken kunnen we nog even
vasthouden aan die zomer. De temperatuur is nog hoog genoeg om gezellig buiten te
vertoeven. Ondenkbaar dat het schooljaar reeds een paar weken oud is.
Op 3 september werden de kinderen en hun ouders feestelijk ontvangen aan de schoolpoort.
Er waren heel wat nieuwe gezichten te ontdekken. Sommigen onwennig anderen stoer.
Maar voor iedereen was het een blij weerzien of een aangename kennismaking.
Het was ook reeds een aantal jaren geleden dat er nog zoveel nieuwe kinderen werden
ingeschreven in onze school. Bedankt dan ook aan al die ouders die ons hun vertrouwen
schenken.
Maar toch naderen wij nu reeds de herfstvakantie. De eerste weken verliepen goed.
Iedereen vond zijn draai in de school en dit is dan ook te merken aan de vele positieve
reacties, en de resultaten van de eerste rapporten. Met het vallen van de bladeren hebben
wij heel wat om naar uit te kijken, Halloween, Sint, Kerst,… Allemaal activiteiten die in
de verschillende lessen aan bod zullen komen en de lessen nog aangenamer zullen maken.
Beste ouders, kinderen, vrienden, met het voltallige team zullen wij ons ten volle inzetten om
samen met jullie dit schooljaar onvergetelijk te maken.
Maar mocht er toch plots een probleempje zijn, laat dan niet na om contact op te nemen.

Vriendelijke groet namens alle personeelsleden MPI Pottelberg,

Johan Segers
directeur

KAMP LOMMEL 2018

30 juli – 4 augustus

Deze zomervakantie brachten wij een bezoek aan onze vriendjes van het internaat met
permanente openstelling te Lommel, een kempische stad gelegen in de provincie Limburg,
dicht tegen de Nederlandse grens.
We verbleven er 5 nachten en 6 dagen lang in een niet bezette leefeenheid.
Op wandelafstand was er de Lommelse Sahara, een prachtig natuurgebied met zand- en
duinlandschap, dat behoort tot het bosgebied Bosland. In 2005 uitgeroepen tot één van
de "Allermooiste plekjes van Vlaanderen”.

De tweede dag reden we met de fiets naar het vakantiepark De Vossemeren waar we
genoten van het warme water in het subtropisch zwembad, de Aqua Mundo en konden we
ons even uitleven in Discovery Bay: een indoor piratenwereld.
Op dag drie bezochten we Bobbejaanland, een groot pretpark in Lichtaart.
De laatste 2 dagen zochten we verkoeling, na telkens een lange fietsrit van 25 tal kilometer,
aan het Zilvermeer te Mol. Dit is een provinciaal recreatiedomein bekend omwille van zijn
hagelwit strand en meer. In en rond het water zijn er veel speelelementen zoals
waterglijbanen en fonteinen.
Het werd een avontuurlijk, sportief en fantastisch kamp!

Zomerkamp te Houffalize
Deze zomer zijn de jongens en meisjes van het IPO naar het schilderachtige Houffalize op
vakantie geweest.
Samen met 2 begeleiders en 10 jongeren verbleven ze op een camping in 2 hutten vlakbij
het stromend riviertje de Ourthe.
In deze prachtige omgeving in de natuur werden allerhande buitenactiviteiten gedaan zoals
bruggen bouwen, zwemmen, dropping, kayakken, mountainbiken, touwbanen , uitdagende
wandelingen door de rivier en tal van andere kortom teveel om op te noemen.
De kinderen hadden een fantastische tijd zowel tijdens, voor als na de activiteiten.
De gezonde buitenlucht en het prachtige weer zorgden voor een unieke belevenis.
De sociale contacten die ze legden met andere kinderen en mensen zorgden mede voor
een onvergetelijke ervaring en zullen voor altijd een prachtige herinnering blijven.

Een woensdagnamiddag op het internaat
Wij zijn de jongens en meisjes van de leefgroepen Boomhut en Kajuit van het internaat.
Het nieuwe schooljaar zijn we goed gestart en we deden al tal van leuke activiteiten op
woensdagnamiddag!
We speelden al spelletjes in de sportzaal, plukten appeltjes in St-Denijs, gingen
zwemmen,…en deze week gingen we met de bus naar De Gavers waar we naar hartenlust
konden ravotten en genieten van een zalig herfstzonnetje.
Na een koekje en een drankje keerden we moe maar tevreden terug internaatswaarts.
Het was een superfijne middag !

Duplex strooit met kennis
Op woensdag 10 oktober gingen de jongens van de Duplex de strijd aan met elkaar, dit
gewapend met al hun kennis. De groepjes werden verdeeld, onder toeziend oog van de jury :
mr Robin, mr Addy en juf Kyana. De wedstrijd kon nu echt gaan losbarsten.
Gelijke kansen voor beide teams, want tijdens de quiz kwamen tal van onderwerpen aan bod
zoals: aardrijkskunde, wiskunde, muziek, film, enz.
Inzet van de quiz : kauwgomballen ! Per goed antwoord mocht je iemand van het andere
team een kauwgom geven, knabbelen maar ! In het begin super leuk, maar al snel verdwijnt
alle smaak en wordt het kauwgom een helse pijn voor je kaken.
Het zou een razend spannende wedstrijd worden, waarin de teams elk om de beurt aan
de leiding gingen. In de laatste ronde kon het team van Ismaël, Yari, Nathan en Kaine echter
een knalprestatie neerzetten en zo de winst pakken. Het team van Kenjero, Redouan en
Soleïman werd eervol tweede, op slechts één puntje! Na de quiz konden de jongens geen
kauwgom meer zien, ruiken of smaken. Ah, al dat snoep is toch voor niets goed ;-)
Mr. Robin

Activiteiten van het semi-internaat
De afgelopen periode hebben we weer heel wat leuke activiteiten gedaan
de woensdagnamiddag in het Semi-Internaat.
Mede dankzij het mooie weer dit eerste trimester konden we heel wat dingen buiten doen,
zoals naar het Ravotterspleintje gaan en ook nog naar De Blauwe Hoeve.
Een zwembeurt kan natuurlijk nooit ontbreken, alsook een bezoek aan de Woopahoo en
de Bowling. We sluiten deze periode af met een heuse Halloweenparty.

PLAY @ KORTRIJK

Een fikse wandeling op een dinsdagmorgen bracht ons naar de TACKTOREN van weleer.
Een toffe gids stond ons op te wachten en die had tal van verrassingen voor ons in petto !
Samen gingen we “ KUNST” bekijken ,waar elk van ons een eigen menig over had : je kan het mooi
vinden of niet . Maar we gingen
ook kunst zoeken verdeeld over de stad , leerden wat “ sporen nalaten” is en maakten ons eigen
kunstwerk met allerlei gevonden materiaal .We leerden wat een SKY-line is en gingen die ook aan
de BROELTORENS tekenen :het was een échte DOE- voormiddag die heel geslaagd was !

DOE-dag KTA Heule
Op vrijdag 19 oktober 2018 gingen we met de co-teaching (B6, B7 en B8) naar KTA Heule
voor een doe-dag!
We hebben een muur gemaakt in bouw (van steen). We hebben veel informatie gekregen.
Tijdens het schilderen kregen we ook veel uitleg. We mochten een tekening schilderen.
We hebben over auto’s geleerd. We moesten een motor aanleggen.
In elektriciteit heb ik, Kaene, 107 Volt aangeraakt. We hebben een lampje aangesloten.
Wat een superleuke dag!

Joepie, naar het zwembad!

Eén van de leukste lessen is zwemmen en elke week
mogen we samen met de kindjes van juf Julie in
het water springen. Soms gaan de leerlingen van juf
Hilde mee, de week erop die van juf Evelyne.
We leren ons op een juiste manier te gedragen op
de bus (gordel aan!) en op het voetpad.
Meneer Vincent zet ons af op een veilige plaats en
dan is het trappen op naar de kleedhokjes.

We kleden ons zo vlug mogelijk om.
Eerst moeten we ons nog eens afspoelen en dan
mogen we eindelijk ons zwemparadijs induiken.
Misschien mogen we de laatste minuten nog wat
vrij spelen.

Meesters Jan en Bart geven watergewenning.
De kinderen leren op een speelse manier hun angst
voor het water overwinnen.
Meester Wim leert de basisbewegingen van
de schoolslag (kikker) aan en de juffen begeleiden
de gevorderden in het groot bad.

Na het zwemmen is het tijd om te douchen en
ons om te kleden. Afdrogen, aankleden doen we
zoveel mogelijk zelf (redzaamheid). Natuurlijk
helpen de juffen en meesters een handje als
het nodig is, bv: om schoenen te strikken, … .
En dan is het de bus op en tot volgende week.
De waterratten van S2.

Beste ouders,
Dit bericht komt van de werkgroep “Gezondheidsbeleid” :
1.Wij drinken enkel WATER op school – dus GEEN andere dranken (fruitsap, frisdrank, …)

Leer de kinderen water drinken! Aan het MPI kunnen de kinderen steeds water drinken: van
thuis meegebracht of van de kraan. Na de turnles. Tussendoor. Als de mond kurkdroog is.
Uit gewoonte.

2.Wij eten GEZONDE TUSSENDOORTJES

Op dinsdag krijgen de kinderen een gratis stuk fruit in de klas van de aktie “Oog voor
lekkers”.
Voorbeelden gezonde tussendoortjes : Worteltjes. Tomaatjes. Noten. Appel. Peer. Banaan.
Druiven. Gedroogde vruchten. Vijgen. Rijstwafel. Enz.
Enkel op VRIJDAG is een DROGE KOEK toegelaten.
Bedankt voor de medewerking.

Familienamiddag

De ‘Familienamiddag’…….was zoals steeds een heel aangenaam weerzien van kinderen,
ouders, collega’s, oud-leerlingen……in een sfeer van oranje en zwart….
Jawel de pompoenen en de heksen, de vleermuizen en stoffige schatkisten van zeerovers
uit vervlogen tijden, waren weer van de partij.
Ondertussen een beproefde succesvolle traditie geworden met weliswaar ook
de nieuwkomertjes zoals de ‘schatkaarten’ en niet te vergeten de lekkere ‘pompoentaart’ van
juf Katrien, die nu al een klassieker mag genoemd worden.
Maar onder de vele super lekkere taarten waren ook 3 taarten gemaakt door de mama van
Vanmarcke Jessie (A4). Dikke merci daarvoor!
Er was ook de trekking van de winnaars van de kleurenwedstrijd! Elke winnaar kreeg een
leuk geschenk! Proficiat aan allen die zich zo hebben ingespannen om te komen tot een
mooie kleuroefening!
Winnaars: Samain Youness (S1) - Vandeputte Jonas - (S1) - Vanmarcke Jessie (A4) -Lebon
Kjento (A7) - Trioen Sam – (A9) - Moerman Alain (B1) - Hoovelts Yana (B2) - Abouhayane
Tarik (B3) - Hoovelts Mike (B3) - Alami Nayira (B4) - Zouaoui Mouhyb (B4) - El Habib
Marwa (S2) - Dejagere Ricardo (S3)
Dank aan allen die er zo graag bij waren!

Belangrijke data





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.
Donderdag 6 december 2018: Sinterklaasfeest voor de kinderen.
De Kerstvakantie start op zaterdag 22 december 2018 en duurt tot en met
zondag 6 januari 2019.

Nieuwe leerlingen

Asaaidi Salma

Keirsbilck Milan

Assadi Rehan

Laenen Vital

Assadi Rezwan

Lavens Maya

Beernaert Ryntjer

Lebon Kjento

Beihat Mohamed

Lefevere Yentl

Bosman Dario

Mianga Ahmed

De Backer Guilliam

Mimpiya Otshonkum Samuel

De Coninck Nathan

Moerman Alain

De Smeyter Emma

Pyck Widerik

Demeulemeester Vince

Qnioun Mohammed

Demuynck Robbie

Samain Youness

Den Doncker Simon

Skifati Billal

Deplaecie Arne

Sossah Ingrid

Desmet Alejandro

Tahiri Mehedin

Desmet Angelyna

Talbi Lilya

Devos Jordy

Van Den Berg Bruce

Dewaele Tia

Vandenbogaerde Laura

Dewaele Rube

Vandenbussche Adam

Dewildeman Chayenne

Vandroogenbroeck Scott

Diumande Mohamed

Vanneste Thor

Ennassiri Lahcen

Verborgh Alexandro

Folens Aiko

Vlieghe Siebe

Glorie Molimo

Zahi Amine

Hofkens Esra

Zouaoui Mouhyb

Wie … Wat … Wedstrijd !
Zoek de 5 verschillen en duid ze aan op de onderste tekening.
Kleur de bovenste tekening mooi in.

‘Extra vraag’: Hoeveel nieuwe leerlingen zijn er dit schooljaar in onze school?
…………………………………
Geef je oplossing /tekening af na de herfstvakantie aan juf Katie.

naam : ……………………………..

klas : …………..

