Winterkrant 2018

Met dank aan PEYO

Beste ouders, kinderen, vrienden van ons MPI,

We zijn reeds in de maand december. Het eerste deel van het schooljaar zit er reeds op.
Wij kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde eerste periode. Jullie aanwezigheid op
de familienamiddag, het eerste oudercontact en de grootoudervoormiddag bewijst dat we
samen de opvoeding van de kinderen willen realiseren. “Sterk in anders zijn” is onze slogan.
Als school willen wij ons dan ook blijvend inzetten om de talenten van de kinderen te helpen
ontdekken en verder te ontwikkelen, en dit samen met jullie!
Hoewel het nog niet vriest of sneeuwt bracht niet alleen de Sint, maar ook de Kerstman deze
maand een bezoek aan school. En zoals je al kan raden, hadden zij hun helpers mee om
de vele cadeautjes te helpen dragen. We kregen niet alleen spelmateriaal, maar ook materiaal
om de lessen leuker, interessanter en uitdagender te maken. Voor de kinderen behoren deze
jaarlijkse bezoeken tot de hoogtepunten van het schooljaar.
Straks zwaaien we 2018 uit en betreden we 2019. Wij hopen dat ondertussen al je
wensen zijn uitgekomen en dat je misschien reeds nieuwe wensen hebt klaarliggen.
Als school hebben wij reeds ons verlanglijstje opgesteld. Opnieuw hebben wij plannen
om zaken aan te pakken, te renoveren en nieuwe dingen te realiseren. Dit alles om
de kinderen nog meer uit te dagen om te leren.
Beste ouders, kinderen, vrienden, het volledige schoolteam van MPI Pottelberg wenst jullie
fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Dat al jullie wensen mogen uitkomen en 2019
het beste jaar ooit mag worden.

Johan Segers,
directeur

Omgaan met taal in type 2 : ‘functioneel en graag lezen’.

Taal spreken, kunnen lezen en begrijpen is heel
belangrijk. Dat is echter niet voor iedereen even
eenvoudig.
Daarom wordt naast de andere taallessen ook
functioneel lezen gegeven. In deze lessen werken we
aanvankelijk rond één letter, de eigen naam en nieuwe
woorden, … .
Dit wordt uitgebreid met het gebruik van een
boodschappenlijstje, het volgen van een stappenplan
bij het bereiden van een recept, … . Zaken die in
het echte leven dagelijks aan bod komen.

Onlangs werd de vernieuwde taalmethode ‘Lezen wat je kunt.’ aangekocht, hiermee wordt
de stap naar het gewoon lezen verkleind. Door de picto ‘s (tekeningen) kunnen ook moeilijk
lezende kinderen de verhalen volgen.

Om het lezen nog meer te stimuleren, besloten juf
Marleen en logo Lily de handen uit de mouwen te
steken. Er blijkt heel wat talent rond te lopen, toch is
het nog een hele klus om alle meubels in elkaar te
steken en een plaats te geven. Chapeau!

De leerlingen dragen hun steentje bij door in
de knutselles leesmannetjes te maken om de bib te
versieren. Ook zij kijken uit naar boeken.
Ondertussen worden de reeds verzamelde boeken
volgens niveau gerangschikt.

Eindelijk is het zover. Het is een knusse
leesruimte geworden. Natuurlijk zijn alle klassen
(na afspraak met Lily) welkom. Ondertussen doen
we een warme oproep naar iedereen die
kinder- of prentenboeken in goede staat over
heeft, om ze te schenken aan onze bib.
Dit alles om het leesplezier aan te wakkeren!

Een nieuwe juf bij B 4 & B5 !

Ja , jullie lezen het goed :
gedurende een tweetal weekjes hadden wij een nieuwe juf !
Het was juf Mélanie die in haar laatste jaar onderwijs zit .
Ze bracht een zelfgemaakt instrument mee om over de brug te leren rekenen ,zo werd
rekenen plezant en konden we toch veel leren !
Er was ook een heel mooi verhaal over de Sint , een namiddag om te leren over onze
grootouders , kortom : Bedankt Juf Mélanie dat je ons zoveel leerde !

De kinderen en juffen van B4& B5

Grootouderfeest
Op vrijdag, 23 november waren de grootouders van de leerlingen uit ons basisaanbod
welkom op school. Zij werden door de oudsten opgewacht aan de ingang en begeleid naar
de sportzaal, waar alle leerlingen op hen wachtten.
Samen met de grootouders werd er gedanst. Daarna mochten ze mee met hun kleinkinderen
naar de klas. Ze kregen lekkere pompoensoep die gemaakt was door de leerlingen van
juf. Christientje en juf Katrien.
Tijdens de rest van de voormiddag mochten de kinderen samen met de grootouders
gezelschapspelletjes spelen. Het was weeral een leuke voormiddag voor groot en klein.

Doe-dag Athena Drie Hofsteden te Kortrijk
Hallo! Wij zijn naar Athena Drie Hofsteden in Kortrijk geweest!
We hebben een smoothie gemaakt, haarverzorging gedaan en toneel gespeeld.
Bij het toneel moesten we onze gevoelens tonen. Bij haarverzorging moesten we
een visgraat maken en een gewone vlecht. Ik kan met 4 en met 5 staartjes.
Bij de smoothie lukte het ook goed. Het was heel lekker .
Bij wiskunde was het een beetje saai .
Groetjes Basmalah

Naar het stadhuis te Kortrijk
Onlangs zijn we met klas B6,B7,B8 naar het stadhuis geweest.
We hebben uitleg gekregen over alle diensten in het stadhuis.
We weten nu ook wat de mensen doen met een paarse jas.
Ze lijken op security en beschermen onze stad.
Het was heel leerrijk!!
Groeten, Bryan

Kijken bij en leren van elkaar
Van Basmalah en Asma van B7
Hallo, wij zijn samen naar het kerkhof geweest in Marke met B7 en B6.
Juf Vera, juf Souad en meester David waren ook mee. We zijn te voet geweest naar
het kerkhof en kregen per twee een vragenlijst van katholieke godsdienst, islam en
zedenleer.
Het was leuk, omdat we samen mochten werken met klasgenoten met een andere
godsdienst. We hebben graven gezien van moslims en van katholieken.
Wij respecteren elkaars godsdienst. De juffen en meester gaven uitleg over hoe we afscheid
nemen in verschillende godsdiensten en wat er dan wordt gedaan.
We mochten hen ook vragen stellen.
Een week na ons bezoek hebben we in de les onze opdrachten samen verbeterd met de
andere leerlingen en tenslotte hebben we samen een filmpje bekeken .
Het was superinteressant!

Toffe momenten op het semi-internaat
“It’s that time of the year”. Het eerste trimester wordt in stijl afgesloten in het semi-internaat
met typische eindejaarsactiviteiten.
Een leuke Sinterklaasfilm in Kinepolis was de voorbode van het bezoek van deze
kindervriend. Sint en zijn Pieten brachten heel wat nieuw speelgoed in de opvang.
December, wintermaand, ideaal dus om de schaatspiste op de markt van Kortrijk uit te
proberen,
een oliebol in ‘t stad is dan ook nooit veraf…
“Party-time” op een Kersfeestje en we zijn klaar voor het Nieuwe Jaar met nieuwe
activiteiten in het vooruitzicht.

♪♪♪Hij kwam, hij kwam, die lieve goede Sint.♪♪♪
Ja hoor, op woensdag 5 december werden wij, de kindjes en juffen van de Kajuit, verrast
door de Sint.
We werden verwend met heel wat speelgoed en lekkers. Voor ieder wat wils.
In de namiddag kregen we dan ook nog een bezoekje van de Sint en zijn helpers, giechelpiet
en magere piet. Wat een plezier!
Voor iedereen had hij een woordje uit zijn grote boek. En oef, er waren geen stoute kinderen
dit jaar! :-)
Als afsluiter van de leuke dag smulden we nog van lekkere klaaskoeken met
warme chocomelk. Mmm!
Tot volgend jaar lieve sint!
♪♪♪Dag Sinterklaasje, daaag, daag daaag Zwarte piet. ♪♪♪

Sinterklaasfeest!
In de nacht van 5 december op 6 december kwam de Sint langs in
onze school om alle klassen te voorzien van een nieuw aanbod
speelgoed. Heel vroeg in de morgen kwam kokpiet langs met
overheerlijke klaaskoeken om de verjaardag van de Sint te vieren.
Vervolgens kwam de Sint langs in onze school.
Hij bleef de hele voormiddag in onze school en maakte ruim de tijd om
alle kinderen te begroeten en te voorzien van een zakje vol met
lekkers. De sportpieten hadden voor de groten onder ons een heel leuk
pietenparcour voorzien, daar konden zij zich met volle teugen uitleven.
Na al de lieve kinderen gezien te hebben, besloot de Sint dat het tijd
was om terug naar Spanje te vertrekken.
Bedankt lieve Sint & zwarte pieten om er een onvergetelijke leuke dag
van te maken voor de kinderen van MPI Pottelberg.

Sint op het internaat

De spannende dagen van december komen er aan.
Op 5 december kwam de sint voorbij.
De kinderen waren opgetogen en blij.
Zou hij ook langs komen bij mij.
Vol spanning komen ze van school en ja hoor de sint was geweest.
Joepie dit wordt vast een feest.
Hun ogen rolden over het speelgoed en snoepgoed die de sint en pieten brachten.
Nu moeten ze niet meer smachten en kunnen naar hartenlust spelen maar ze moeten alles
delen.
Bedankt Sint en Pieten.
Tot volgend jaar.
Het Kraaiennest.
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Kerstvakantie: zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019.
Maandag 1 februari 2019: start pannenkoekenverkoop
Op vrijdag 8 februari 2019 is er geen school.
Er is dikketruiendag op vrijdag 15 februari 2019.
Op dinsdag 25 februari 2019 is het oudercontact (tweede rapport)
+
levering pannenkoeken
Krokusvakantie: zaterdag 2 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019.
Op zaterdag 23 maart 2019 is er een sponsoravond.
Paasvakantie: zaterdag 6 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019.

Nieuwe leerlingen

Adriaens Kevin
Forment Elias en Isaac
Kayode Ibrahim
Akhazzan Marin Sarah
Mashal Ngoy Julien
Ducellier Hailey

Eind 2018 op het IPO!!
Ho ho ho, ho maar! 2018 is alweer bijna voorbij. Met de kerstvakantie in zicht maakt ook
het IPO zich klaar om het jaar goed af te sluiten. En het nieuwe jaar knallend in te zetten!
Er staan allerlei activiteiten gepland om de kinderen 2018 op een leuke manier te laten
afsluiten. Zo is er de benefiet in El Dorado op 22 december. Alsook de kerstshow van
Samson & Gert, voor veel kinderen iets om naar uit te kijken, voor de opvoeders dan weer
nostalgie naar hun kindertijd.
Daarnaast zijn er ook twee kampen. De meisjesgroep gaat kerst gaan vieren op een unieke
en geheime locatie. De jongensgroep zet dan weer het nieuwe jaar in tijdens hun jaarlijks
kamp.
Mvg,
Gill

Wie … Wat … Wedstrijd !!!
Verbind de cijfers en los het doolhof op.
Geef de oplossingen af na de kerstvakantie aan juf Katie.

naam : ………………………..

klas: ……………….

Verbind de cijfers!

Winnaar van de vorige wedstrijd is Basmalah uit klas B7.

Zoek de weg!

