Zomerkrant 2019

met dank aan … uit Dela

Beste ouders, leerlingen, vrienden van onze school,

Een voorwoord voor de schoolkrant schrijven, is steeds
een terugblikken op wat voorbij is.
Met deze laatste schoolkrant van dit schooljaar kijken we dan ook terug
op het voorbije schooljaar.
Na de zomervakantie zijn we fris begonnen aan een nieuw schooljaar. In alle groepen zijn
nieuwe leerlingen gestart en ook nieuwe juffen zijn begonnen aan een mooie periode op
onze school! Maar al snel wist iedereen heel goed hoe onze school werkt en wat er werd
verwacht. In oktober hadden wij onze familienamiddag die opnieuw een succes was.
Tijdens het oudercontact konden de eerste resultaten worden besproken.
Al heel snel was er herfstvakantie, maar die was even snel opnieuw voorbij. De leerlingen
mochten de Sint verwelkomen en kort daarna was het tijd voor de kerstvakantie.
De benefietavond bracht, zoals ieder jaar, heel wat euro’s op die wij zullen gebruiken voor
de kinderen. Met de krokus- en paasvakantie konden wij proeven van de eerste
zonnestralen. Met het jaarlijkse schoolfeest sluiten wij opnieuw een heel druk jaar af.
Maar wat hebben wij nu geleerd? De kleuters leerden dat afscheid nemen van papa en
mama eigenlijk niet zo erg is. Anderen leerden dan weer de eerste Franse woordjes of
zetten de eerste stappen in techniek. De leerlingen van het basisaanbod leerden dan weer
hoe het is om drie dagen lang samen te leven met elkaar tijdens de zeeklassen.
De leerlingen van het internaat en het IPO leerden dan weer samen te leven in een leefgroep
en dat het internaatleven in ons MPI eigenlijk niet zo slecht, maar best leuk is.
Nu dit alles voorbij is en een herinnering is geworden, maken wij dan ook volop plannen voor
volgend schooljaar. Misschien komt er een nieuwe speelconstructie in de tuin, misschien
gaan de leerlingen nog meer samenzitten om te leren van en met elkaar, misschien komen
er nog nieuwe juffen of meesters. Wij gaan dit alles nu nog niet verklappen.
Je zal dit alles kunnen ontdekken na de zomervakantie.
Beste ouders, kinderen, vrienden van onze school, namens het voltallige MPI team wens ik
jullie een zomerse, deugddoende en rustige vakantie toe. Misschien ga je op reis of staan er
andere leuke dingen op de agenda. Hopelijk zien we mekaar in september terug en hebben
we weer heel wat verhalen te vertellen.

Johan Segers,
directeur

Redzaamheid : we redden wie?
Redzaamheid betekent jezelf kunnen behelpen, of zoals we in de volksmond zeggen : ‘je
plan kunnen trekken’. Van de jongste tot de oudste leerlingen wordt hier aandacht aan
besteed. Natuurlijk worden afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden andere vaardigheden
aangeleerd.
Het begint met het op een correcte manier naar het toilet leren
gaan, de handjes met zeep wassen, …. . Ook op een goede
manier met mes en vork leren eten wordt getraind. Veel herhaling
en geduld is soms nodig.
Jezelf kunnen aankleden is natuurlijk ook belangrijk.
Jas op de grond, handen in de mouwen, hup over mijn hoofd en
klaar! Hemdjes en schoenen zijn het moeilijkst, want soms wil
mijn linkerschoen vriendje zijn met mijn rechtervoetje.
En dat veteren moet de juf of meester nog maar doen, dat leer ik
later wel.

We leren ook zwemmen en als het mooi weer
is, halen we soms de fiets of step uit. Bij fietsen
is starten het moeilijkst, maar eenmaal we dat
onder de knie hebben, is het racen geblazen!

We moeten ons ook redden in het verkeer. Daarom is
het belangrijk de verkeersregels te kennen. Deze leren we
in de klas en oefenen we tijdens uitstappen.
Wie wil op het knopke duwen?

Ook het winkelen en de kooklessen zijn gericht op het onder de knie
krijgen van dagelijkse activiteiten om zo zelfstandig mogelijk te
worden.

Redzaamheid wordt bij de jongsten vaak in specifieke lessen
gegeven, in andere klassen of types komt het in andere vakken aan
bod. Zoals treintabellen gebruiken, een brief schrijven, een
plattegrond leren lezen, een kassaticket controleren, … .
De plantrekkers.

IPO Lentequiz
Op vrijdag 10 mei vond de 4e editie van de IPO Lentequiz plaats t.v.v. de werking van MPI
Pottelberg. Met een 20-tal aanwezige teams kunnen we terug spreken van een succesvolle
editie. De sfeer zat goed en de hersencellen werden in talloze kronkels gebogen om toch die
ene moeilijke vraag te beantwoorden.
Iedereen deed zijn uiterste best, maar uiteindelijk kan maar één met de hoofdprijs naar huis
gaan. Deze editie ging de hoofdprijs naar "Babablacksheep". Dit team eindigde met kop en
schouders boven de rest van de tegenstanders. Voor plaatsen 2, 3 en 4 volgde er nog
een spannende eindstrijd. Omwille van een gelijke stand kwam er namelijk
een schiftingsvraag, "Team Schlemiel" kwam zo op plaats 2 en "Hardcore will never die, but
you will" op plaats 3. De 3 eerste teams, plaats 10 en de voorlaatste plaats mochten nog
passeren langs de prijzentafel voor een Joli bank, een flesje cava, enz. Er werd nog
een glaasje gedronken en zo kwam er een einde aan een alweer geslaagde editie van onze
quiz.
Top 3:
1. Babablacksheep
2. Team Schlemiel
3. Hardcore will never die, but you will

Diversie-‘Tijd’
Zaterdag 22 juni 2019 was het weer zover!
Het feest waar we met ons allen naar uitkeken!
Het schoolfeest dat dit jaar de naam

‘Diversie-‘Tijd’ kreeg.

Ronde halfelf werden de ouders, familie en leerlingen – onze schoolverlaters – op school
ontvangen gevolgd door de
De directeur had voor de
moment voor ons allen.

proclamatie.

‘schoolverlaters’ een woordje voorzien, een memorabel

Daarbij hoorde een hapje en een drankje en klonken we op de toekomst van onze leerlingen
en hun families.
De sfeer zat er dan ook onmiddellijk in en werd verder gezet tijdens ons

‘eetfestijn’.

De Wereldmarkt’

‘
was een voltreffer. Ook hier kon je naar ieders smaak iets
meemaken, ervaren, proeven …
Op het

‘springkasteel’ kon men zich uitleven en het teveel aan energie verbruiken.

Hierna kwam een volgende hoogtepunt:

‘optredens op de talentenwagen’.
Hier werden de beste danspasjes gezet op de tonen van de meest hippe en hedendaagse
muziek. Het publiek was heel enthousiast!

Na de optredens kon men nog wat napraten en misschien al een beetje nostalgisch
mijmeren…. Een heel mooie dag, herinnering om te blijven koesteren!
We mochten terecht fier zijn op ons M.P.I.-‘Pottelberg’.

Mr. Jan

Semi-internaat

Steeds leuke activiteiten in het semi-internaat, zo konden de leerlingen genieten van
een heuse uilenshow in de maand mei.

Wist je .....
Dat er in de leefgroep de Villa top-koks zitten?
Iedere week staat er wel een lekkernij op het menu, dat kan gaan van een gezonde snack,
een lekker dessert, warme maaltijd of zelfs een uitgebreid aperitief-buffet.
Samen beslissen we wat we gaan klaarmaken, soms gaat het snel en is iedereen
onmiddellijk akkoord, soms duurt het wat langer, maar dat is ook niet erg want zo zijn er al
lekkere gerechten ontstaan onder andere onze beroemde macaroni- spaghetti- lasagneschotel ( ja, 3 gerechten in 1 schotel) , of onze croque monsieurs -wafels!
Met het boodschappenlijstje gaan we naar de winkel om zelf onze inkopen te doen, en dan
gaan we aan de slag.
Elk krijgt een taakje en samen maken we er iets lekkers van.
We kijken al uit naar volgend schooljaar, want dan krijgen we een volledige nieuwe
keuken, dan gaan er zeker knallers van gerechten tevoorschijn getoverd worden.
Kook groetjes van onze koks, Troy, Zoulikha, Matheo, Jessie, Mylow, Omeima, Mylow,
Dylan, Kimberly!

Doe-dag in BUSO Ter Bruyninge
Op donderdag 21 februari, trokken Xander, Iluna, Jamal en Lars van klas S3, samen met juf
Els naar de doe-dag in het BUSO Ter Bruyninge. Ze gingen kennis maken met
de “grote school” ! Hier volgt hun verslag van een boeiende dag !
Het was leuk om daar te werken !
We hebben een thermometer gemaakt in hout en lood. De thermometer moesten we vast
vijzen op het hout. Dat was makkelijk !
We moesten ook zakjes vullen met verschillende dingen, in de verpakkingsafdeling.
In brillendozen, mochten we doekjes leggen.
In de voedingsafdeling konden we zelf een lekker broodje beleggen. Dat mochten we
’s middags opeten. Dat smaakte heerlijk !
Wat wij heel leuk vonden, was de VIP ruimte. Dat is een toffe ruimte waar je kunt chillen.
Er staat een voetbaltafel, een airhockey, een biljart, computers en er speelt muziek.
Daar kan je van genieten tijdens de speeltijd, als je flink bent. Anders kom je er niet in !
We hebben ook heel wat leerlingen van vroeger teruggezien.
Het was een heel leuke dag ! We zien het helemaal zitten !
Groetjes van Xander, Lars, Jamal en Iluna

Stilte-Tocht
Dinsdag 7 mei! We hadden ons op alles voorzien, die dag! Een lekkere lunch en aangepaste
kledij, want we gingen die dag de natuur ervaren in de omgeving van Kortrijk.

En dit wel op een heel speciale manier….

ssssst

…. heel stilletjes!

Zo ging het er aan toe en dat was ook wel echt nodig, als we de geluiden van de natuur
wilden waarnemen.
Op dit moment van het jaar stond de natuur in volle pracht en je kon ook de vogels horen
fluiten. Behalve één grote vogel dan, die zich heel stil hield, toen we met onze groep langs
kwamen. Helemaal, midden in het veld, stond de reiger daar alsof hij niet echt was en er
één of andere grapjas er een vogel uit ‘plastic’ had geplaatst om ons bij de neus te nemen.
Toen we een takje gooiden in de richting van de vogel, schrikte die eensklaps op en vloog
heel sierlijk weg, alsof de reiger een soort van luchtschip was geworden.
Langs kleine paadjes tussen het groen was het met volle teugen genieten van zoveel
schoonheid. Over een bruggetje, langs het water, aan een vijvertje ….dan even de teugels
los op een speelpleintje om dan verder te gaan, richting ‘Open Groene’, waar we onze lunch
mochten nemen.
Na de lunch was er een initiatie ‘dans’ voorzien op de tonen van een ‘hit’.
Iedereen zette zijn beste beentje voor.
Moe, maar heel tevreden kwamen we terug op school, met een pak mooie herinneringen!

Juf Connie – Juf Katrien – Mr. Jan

Wandeldag naar Marke !
Op dinsdag 4 juni gingen de klassen B4 en B5 op stap .
Er was een dag gepland met tal van opdrachten waarbij de groepjes een letter konden
verdienen. Goed scoren was dus de opdracht en zoveel mogelijk letters behalen, want
daarmee kon je een woord vormen .
Er waren opdrachten langs het wandelpad , het park , het speelplein .Over de middag had juf
Connie een stop geregeld in Het Schuttershof : iedereen kreeg een drankje naar keuze en
een ijsje achteraf : dat resulteerde in lachende gezichten !
Gelukkig zat het weer mee en vielen er pas enkele druppels toen we bijna op school
aankwamen …
en
het te vinden woord was : VAKANTIE !

Fietstocht
Op vrijdag 14 juni zijn we op fietstocht geweest naar De Gavers.
De zon was van ’s morgens van de partij!
We hebben ons enorm geamuseerd, veel gespeeld samen. Ik heb heel rap gefietst.
(Soleiman B7)
Het was gezellig! Wel jammer dat we niet konden zwemmen door de rode vlag (Enrike B7)
De fietstocht was heel leuk en we fietsten naar een mooie plaats.
Ik bedank de juffen die dat geregeld hebben voor ons. (Adham B7)

Activiteiten B1 en A5
B1 en A5 sloten samen met enkele andere klassen het schooljaar af met een aantal leuke
activiteiten: sportdag, fietstocht naar de Gavers, zwemmen in het subtropische gedeelte van
het nieuwe zwembad te Kortrijk, bezoek aan de boerderij, uitstap naar de zee, op verkenning
bij de politie, oliebollen eten tijdens het bib-bezoek,…

Nieuwe leerlingen
Enrike Bunda
Naomi Vanhoutte
Matias Van Ginderdeuren
Achraf Bouzarif
Yasmine Bruneel

Yasmine Bruneel
Tjorven Cornetti
Lojain Asaed
Welkom op onze school.

Belangrijke data






















Op zaterdag 29 juni 2019 start de zomervakantie tot en met zondag 1 september
2019.
Op maandag 2 september 2019 start het nieuwe schooljaar.
Op woensdag 25 september 2019 is er een pedagogische studiedag voor
de leerkrachten. De kinderen hebben die dag geen school.
Maandag 7 oktober 2019: facultatieve vrije dag.
Op zaterdag 19 oktober 2019 is er familiedag.
Op donderdag 24 oktober 2019 is het oudercontact: 1ste rapport.
Er is herfstvakantie van zaterdag 26 oktober 2019 tot en met zondag 3 november
2019.
Wapenstilstand op maandag 11 november 2019.
Op vrijdag 6 december 2019 is er Sinterklaasfeest.
Er is kerstvakantie van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari
2020.
Op maandag 17 februari 2020 is het oudercontact: 2de 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.
Vrijdag 1 mei 2020 (Feest van de arbeid): geen school.
Op woensdag 20 mei 2020 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
De kinderen hebben die dag geen school.
Op donderdag 21 mei 2020 (O.L.H. Hemelvaart) en op vrijdag 22 mei 2020, is er
geen school.
Pinkstermaandag 1 juni 2020: geen school.
Op zaterdag 20 juni 2020 gaat ons schoolfeest door.
Op donderdag 25 juni 2020 krijgen de leerlingen hun 3de rapport + oudercontact.
Op dinsdag 30 juni 2020 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
De kinderen hebben die dag geen school.

Eerste communie en vormsel
De eerste communie wordt altijd op school georganiseerd, bij ons om de twee jaar.
Volgend schooljaar is het dus weer zover!
De kinderen geboren in het jaar 2012 en 2013 mogen zich aansluiten.
De viering gaat door op zaterdag 16 mei 2020 om 10u30.
Het vormsel (11-12 jarigen) is een aangelegenheid voor de parochie, dit is een richtlijn van
het bisdom. Voor vormelingen uit de B-klassen geldt dit altijd en ook voor de meeste
vormelingen uit de A-klassen.
Vormelingen uit de S-klassen kunnen opteren voor de parochie of zich aansluiten bij
de viering van 20 mei 2020.
Na de grote vakantie kan u met eventuele vragen hieromtrent terecht bij de godsdienstjuffen
Katie en Vera en krijgt u ook op papier de nodige uitleg en inschrijvingsmogelijkheden.

Winnaar van de vorige Rappeklap-wedstrijd
Abdoul Wadood uit B3! Hij mag zijn prijs afhalen bij juf Katie.

Kleurtekening!

