Lentekrant 2019

met dank aan Hergé

Beste ouders, leerlingen,
vrienden van ons MPI,

De wintermaanden zijn voorbij. De natuur krijgt haar kleuren terug, de dagen worden langer
en de zon doet ons verwarmen. Stilaan komt bij iedereen de goesting terug om naar buiten
te trekken en te genieten. Opnieuw staan er voor de komende maanden reeds heel wat
activiteiten gepland.
Op 25 april is er de nationale openklasdag. Hopelijk is de zon dan ook van de partij zodat
de lessen die dag buiten kunnen doorgaan.
De kinderen verlangen reeds naar de zeeklassen die gepland staan.
Samen leren en genieten hand in hand. Voor sommigen misschien wel de eerste keer
logeren weg van huis.
Het schoolfeest met de proclamatie zal dan ook opnieuw de afsluiter worden van
een schooljaar dat rijkelijk gevuld was. Wij nodigen jullie dan ook uit samen met ons deze
dag te vieren en te genieten van een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Maar eerst gaan we lekker ontspannen tijdens de paasvakantie.
Twee weken lang de batterijen opladen om dan met volle kracht het derde trimester aan te
vatten.

Namens het voltallige team wensen we jullie een zonnige paasvakantie toe.

Johan Segers,
directeur

Kerstvakantie in de Villa
Het is 21 december, het laatste belsignaal weerklinkt over de speelplaats en kinderen lopen,
verlangend naar twee weken vakantie, enthousiast door de schoolpoort. De doorsnee school
wordt na dit moment verlaten en stil maar in de noordwestelijke vleugel van MPI Pottelberg
blijft het echter aangenaam druk. Een enthousiast team staat er klaar om de kinderen van
het IPO een onvergetelijke kerstvakantie te bezorgen.
Tijdens deze periode staan warmte en gezelligheid centraal. De leefgroep wordt dan ook
vakkundig versierd met decoratie en ook de kerstman tekent zich present en zorgt voor
een rijk assortiment aan pakjes onder de kerstboom. Feestelijke maaltijden volgen elkaar in
hoog tempo op. De voorraadkast wordt geplunderd en de kinderen steken de handen uit
de mouwen om het aperitief te voorzien van hapjes en lekkernijen. En wanneer iedereen
eindelijk in de zetel plaatsneemt kan de kinderchampagne ontkurkt worden.
Een rijkelijk programma doet elke kans op verveling teniet. Met als summum het bijwonen
van de Samson en Gert kerstshow, een gebeurtenis waar zelf menig opvoeder stiekem naar
uitkijkt. Eens de laatste regels van de Samsonrock door de zaal luiden zwaaien de poorten
van Plopsaland wagenwijd open en kunnen de kinderen op zoek naar hun favoriete
attracties. Voor de een kan het niet snel genoeg gaan en voor de ander is de paardenmolen
al heftig genoeg. Ook een bezoek aan de kerstmarkt, Budascoop, het zwembad,
Tieghembos en het indoorspeelplein Woopahoo maken de vakantie helemaal compleet.
De batterijen van iedereen werden positief opgeladen voor het tweede trimester!

Kerstkamp ‘de Loft’
Na een geslaagd kerstkamp vorig jaar, besloten we om deze kerst opnieuw door te brengen
in de Ardennen. Op 24 december vertrokken we richting Grand-Hez om daar de kerstsfeer
op te zoeken gedurende een weekje. Onze week werd gevuld met een hele hoop leuke
activiteiten.
We gingen op onze eerste avond de kerstmarkt van Luxemburg opzoeken, waar we konden
genieten van de prachtige kerstdecoratie. Op kerstdag bleven we gezellig in ons huisje en
troffen we de nodige voorbereidingen voor ons kerstfeestje dat ‘s avonds plaatsvond.
We genoten van een hele hoop hapjes, waarna we alle kerstcadeautjes konden openen.
De volgende dagen werden ingevuld met een hoop boswandelingen en spelletjes buiten.
We konden niet genoeg genieten van de buitenlucht. Natuurlijk stond er nog
een verrassingsactiviteit gepland tijdens ons kamp. De meisjes moesten even in spanning
afwachten tijdens de rit ernaar toe, maar konden hun enthousiasme niet inhouden toen ze
zagen dat wij een namiddagje ‘karten’ hadden ingepland. Zowel de jongste meisjes als
de wat oudere genoten er ten volle van.
Jammer genoeg kwam er te snel een einde aan ons fantastisch kamp en moesten we weer
inpakken en de terugrit inzetten. Om het kamp mooi af te sluiten besloten we om ‘s middags
nog ergens te stoppen om allemaal samen lekker te eten. Wij kijken alvast uit naar
het volgend kamp.
Groetjes de Loft.

Activiteiten op het semi-internaat
Afgelopen trimester hebben de leerlingen in het semi-internaat kunnen genieten van
een paar winterse weersomstandigheden. De activiteiten werden er dan ook meteen op
afgestemd.
Voor een feestje zijn we ook steeds te vinden. We hebben dan ook geen moeite om bij
bepaalde gelegenheden er ééntje te bouwen, zoals onder andere: de Nieuwjaarsreceptie,
Carnaval en Pasen.
In deze periode hebben sommige leerlingen ook kunnen genieten van onze vakantiewerking,
waarin steeds voor voldoende afwisseling in spel werd gezocht – cinema, bezoek Gavers,
bowling, fietsen, krijttekenen, … zijn een kleine greep uit al onze doe-dingen.
En verder de gebruikelijke bezigheden zoals zwemmen, knutselen en Whoopahoo werden
natuurlijk ook nu niet vergeten.

Bimmen
Elke maandag gaan we met de A1- klas BIMMEN. BIM staat voor Beleven In Muziek, wat wil
zeggen dat we muziek ervaren aan de hand van materiaal, geur en geluid.
De muziek gaat van klassiek naar samba, van vrolijk tot rustig. Ook de geuren die gebruikt
worden zijn heel divers; pepermunt, mandarijn, patchouli… Elk lied heeft z’n eigen geur en
materiaal. Eén van de favorietjes van de klas is de “donzelige handschoen”. U wast er
misschien uw auto mee, wij gebruiken de handschoenen tijdens het bimmen!
Alleen maar ontspannende en lachende snoetjes na het beleven van de muziek!

Leerlingenraad
Leerlingen uit klas A10, A11, B7 en B8 konden zich kandidaat stellen voor
de leerlingenraad.
Op 11 februari mochten alle leerlingen uit de S-klassen, de A-klassen en de B-klassen hun
vertegenwoordigers kiezen.
Op de foto hieronder staan alle verkozenen.

Boven van links naar rechts:
Alex D’Hondt, Tristan Segers, Sam Trioen, Amber De Bakker (voorzitter), Asma El Atar,
Ayoub Assab, Harald Kerkhof.
Onder van links naar rechts:
Soleïman Barhou, Kevin Adriaens.

Carnaval-happening
Ons omkleden
Ons laten schminken
En daarna een stevige Carnavals-wandeling
met toeters en bellen !

Carnavalsgroet B4 B5 B6 B7 B8 S2 S3

Museum 1302
Op 28 februari zijn we met A10 en A11 naar het museum 1302 geweest in Kortrijk.
We moesten naar het museum stappen. Het was een lange weg.
We zijn daar aangekomen en hadden al een gids.
Dan mochten we naar een filmpje kijken over de Guldensporenslag.
Dat filmpje kan je nergens zien.
Daarna kregen we uitleg over onze opdrachten.
We kregen een luister-bakje mee.
Dan kon de opdracht beginnen. We moesten vraagjes beantwoorden.
Er was ook een voelmuur, dus je mocht alles op die muur aanraken.
Wij konden twee helmen opzetten. Eén van de helmen was grappig.
De helmen waren wel heel zwaar.
Wij hebben oud geld en zwaarden gezien achter glas.
Het was een heel leuke namiddag.
verslag gemaakt door Solan, Dario en Auron

Schaatsen
Op 1 maart zijn we gaan schaatsen met de co-teaching.
We konden een hele voormiddag schaatsen.
Sommigen konden het goed, maar er waren er ook
een paar die het niet zo goed konden.
Op het laatste kwam een meneer die het supergoed
kon en die ons heel snel wilde duwen op een slee.
We hadden heel veel plezier!
Kiara (B7)

Activiteit met juf Desteny
Donderdag 14 maart 2019 hebben we na
de middagpauze geknutseld in de kapel. Wij mochten
voelen in een voeldoos en er iets uit halen.
MAAR met ogen dicht! Natuurlijk hebben we wel
een beetje gespiekt. Er zaten veren, knopen, propjes
papier, stokjes en nog veel meer in deze voeldoos.
Eens we iets gekozen hadden mochten we met 3 kleuren
verf (blauw, rood en geel) op een groot
blad papier verven. Onze handen werden nogal vuil.. dus
gingen we gewoon op het laatst
vingerverven. We amuseerden ons heel erg!

Onze Bed-net-dag 15 maart 2019
De klas werd omgetoverd tot een klein ziekenhuis:
matjes op de vloer met kussens en dekentjes en onze pyjama aan.
Zo beleefden wij de Bednet-dag :
-’s nachts werden we regelmatig wakkergemaakt door juf-verpleegster
-samen keken we naar een korte film over kinderen in het ziekenhuis
-tijd voor een gezond tussendoortje
-samen bewegen op muziek en karaoke
-voor het slapengaan nog wat lezen en om helemaal tot rust
te komen een bodyscan.
Een ervaring die ons altijd zal bijblijven en met
een GROOT hart onder de riem voor alle zieke kinderen.
juf Connie en de kinderen uit klas B4

Leuke momenten met B1 en A5: Krullebol, ontbijt, opruimacties rond
de school, pyjamadag, bezoek containerpark, samen naar de bib,
bezoek aan bakkerij Soete,…

Project “100 jaar terug in de tijd”
Wij (B6 B7 B8) hebben de hele week van 18 maart tot 22 maart een project gedaan:
“100 jaar terug in de tijd”.
De juffen en kinderen hadden kledij aan van toen en we kregen les zoals het toen was.
Wat we er meest leuk aan vonden, was het koken, de activiteiten en het turnen dat apart was
van de jongens. We zaten ook de hele week met de drie klassen samen om les te krijgen en
te leren.
Het was een superleuke en leerrijke week!
Groetjes, Britt (B8) en Elaura (B8)

Wisten jullie dat 3 april dag van de actieve burger is ?
B4 en B5 wilden daarom de handen uit de mouwen steken
en iets doen voor een ander ! We kozen onze buren ,
het rusthuis Pottelberg uit .
Eerst maakten we een kaartje met een mooie boodschap
en dan gingen we aan de slag om koekjes te bakken : die
verdeelden we over een 70-tal zakjes om ze dan in
een grote mand te leggen!
Op de dag zelf maakten we samen met de bewoners
dezelfde koekjes die ze meteen mochten proeven , we
zongen een mooi liedje en tot slot kreeg iedereen nog een
zakje met zelfgebakken koekjes en het kaartje !
Wij waren gelukkig omdat we iemand blij konden maken.
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Er is paasvakantie van zaterdag 6 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019.
Feest van de arbeid woensdag, 1 mei 2019: geen school
Op woensdag 29 mei 2019 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
De kinderen hebben die dag geen school.
Op donderdag 30 mei 2019 (O.L.H. Hemelvaart) en op vrijdag 31 mei 2019, is er
geen school.
Pinkstermaandag 10 juni 2019: geen school.
Op zaterdag 22 juni 2019 gaat ons schoolfeest door.
Op maandag 24 juni 2019 krijgen de leerlingen hun 3de rapport + oudercontact.
Voor de leerlingen van het basisaanbod en S3 gaat het oudercontact door op
donderdag 20 juni 2019 (reden: vertrek zeeklassen 25 juni – brief volgt later)
Op zaterdag 29 juni 2019 start de zomervakantie. Deze duurt tot en met zondag 1
september 2019.

Nieuwe leerlingen
* Jaimy Durnez
* Ben Thys
* Aimy Deworm

Winnaar ‘Wie ... Wat ... Wedstrijd!
De winnaar van onze vorige Rappeklap-wedstrijd is Will uit B3. Proficiat!
Hij mag zijn prijs afhalen bij juf Katie.

Sponsoravond 23 maart 2019
Vorige zaterdag ging, na 2 jaar, onze sponsoravond opnieuw door. Deze keer
met een iets andere formule. Het werd een all-in etentje met bingo. Op voorhand
werkten heel wat collega’s mee voor de vele voorbereidingen. De avond zelf
werkten ook heel wat mensen mee voor en achter de schermen.
Het resultaat mocht er dan ook zijn. Onze 138 gasten konden genieten van
alweer heel wat lekkers. Aangeboden door gekende restaurants, traiteurs,
bakkers en andere horecazaken.
De bingo telde heel wat prijzen van winkels en firma’s. Allemaal uit regio Kortrijk
en omstreken. Die bingo verliep wat anders dan voorzien, maar toch werd hij
door de genodigden gesmaakt.
Het werd opnieuw een leuk samenzijn met vrienden, familie, collega’s en mensen die onze
school een warm hart toedragen.
Men sprak met lovende woorden over de goede samenwerking,
de mooie omkadering waar velen intensief aan gewerkt had en natuurlijk
het eten zelf dat door een superteam in de keuken klaargemaakt werd.
Bedankt iedereen om hieraan mee te werken.

Red onze planeet : een opdracht voor iedereen.
Dagelijks horen we in de media hoe slecht het met onze aarde is gesteld. Jongeren worden
zich ook steeds meer bewust dat het tijd is om in actie te schieten. Zie maar de wekelijkse
klimaatbetogingen.
De opwarming van de aarde en de groeiende afvalberg zijn thema’s die ook ons nauw aan
het hart liggen.

Op dikke truiendag werd een afvalparcours
georganiseerd. Tonen dat we ook sportief voor de dag
kunnen komen! Bij elk soort afval, hoort een
hindernissenroute en afvalcontainer. Aan de kinderen
om de juiste route te kiezen.

Regelmatig wordt ook een zwerfvuilactie
georganiseerd waarbij we alle blikjes, papiertjes, …
die in de schoolomgeving weggegooid worden,
opruimen. Ook hebben we een eigen minicontainerpark waar we met ons afval naar toe
kunnen.
Om te weten waar al dat afval naar toe gaat en wat
er mee gebeurt, brachten we een bezoek aan het grote containerpark in Kortrijk.

We leerden dat je vooraf je auto moet wegen en als je het
park verlaat nog eens. Zo weet men hoeveel kg afval je hebt
gebracht en of je nog moet bijbetalen.

We mochten het zelf proberen met een kruiwagen vol oude dakpannen, die we natuurlijk zelf
in de juiste container moesten gooien

We kregen ook de opdracht om verschillende soorten afval in de juiste
container te gooien. We merkten al vlug dat het niet zo eenvoudig
was. Maar oefening baart kunst en uiteindelijk kwam alles op de juiste
plek terecht.

Mogen we vragen om ook thuis het goede voorbeeld te geven, door
bv. correct te sorteren, geen afval op de openbare weg te gooien, …
om zo samen te werken aan een gezondere planeet.

Wie … Wat … Wedstrijd !!!
Zoek de 6 verschillen of kleur één van de tekeningen heel mooi in.

Zoek de juiste weg!

Geef je tekening en/of oplossing af na de paasvakantie aan juf Katie.
Naam : ……………………………..

Klas : …………..

