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Beste ouders, leerlingen, 

Vrienden van onze school, 

 

Het schooljaar 2019-2020 was het meest onwezenlijke schooljaar ooit.  Vanaf 13 maart was 

niets meer normaal te noemen. Geen schoolreizen, geen communiefeesten, geen 

proclamatie, geen schoolfeest, geen …   We leefden en werkten in bubbels van 

verschillende kleurtjes.  Voor de kinderen die op het internaat verbleven was het ook geen 

leuke periode.  Immers veel plaatsen waar men voor ontspanning naar toe ging, moesten 

gesloten blijven.  Hun leefwereld bleef grotendeels beperkt tot het schoolterrein. 

Wat ons vooral bijblijft van de periode voor de vakantie is de contacten die we met elkaar 

hadden.  De juffen en meesters namen contact met jullie via de telefoon, de computer,…  

Lesbundels werden thuisgebracht,…  Ook jullie leerden werken met nieuwe media om 

contact te houden met ons.  Chapeau aan iedereen! 

Toen we op 1 september mekaar na een lange periode terugzagen, moesten we eerst        

de handen ontsmetten en ons gezicht verbergen achter een mondmasker.  Nu twee 

maanden verder zien we de situatie overal slechter worden.  We doen er alles aan om het zo 

veilig mogelijk te houden voor iedereen en blijven hopen dat alles terug goed komt. 

Ondertussen leven we in een nieuw ‘normaal’.   We zijn gewoon geworden aan het zien van 

het mondmasker en ontsmetten of wassen de handen heel vaak.                                                         

Een hand geven of knuffelen lijkt iets uit een ver verleden.   

Meer nog dan vroeger doet iedereen zijn uiterste best om de lessen interessant en leuk te 

maken en dit op een creatieve manier.  Ook op het internaat probeert men om zo normaal 

als mogelijk samen te leven en te spelen.   

Wat de komende maanden ons nog mogen brengen weten we niet.  Wat wel zeker is, is dat 

uw kind de nodige leerstof en opvang zal krijgen met aandacht voor de gezondheid en              

het ‘zich goed voelen op school - internaat’.   

Hopelijk zien we mekaar snel terug.  Hou het gezond. 

Namens het voltallige team, 

Johan Segers, 

directeur 

 

 

 



De voorbije vakantie …  

 

Kamp Villa 2020 

Op 6 juli vertrokken wij vol enthousiasme naar Koksijde.                   

Daar zouden wij 5 dagen doorbrengen in een hele mooie villa 

vlakbij het strand.  

Voor onze groep was het een speciaal kamp, want er waren 3 kindjes mee die hun laatste 

week doorbrachten bij de Villa. T. mocht na het kamp doorstromen naar de Duplex en O. en 

Z. verlaten het IPO. Op woensdagavond hebben we deze 3 dan ook extra in de kijker gezet 

door juffen en meesters van het IPO uit te nodigen.                                                               

Juf Caroline is toen gekomen en ook juf Patricia, juf Marlies en meester Gill kwamen op 

bezoek en bleven bij ons eten. 

Het minder goede weer kon ons niet deren. We speelden vaak in de duinen en op het strand. 

We deden ook een bingo zoektocht en iedereen deed het super.                                              

We maakten een hele grote wandeling en zonder klagen en zagen maakte iedereen                    

de wandeling af.  

Als afsluiter gingen we met z’n allen frietjes eten in het Bellegems Friethuisje.                

Hiervoor pikten we ook meester Hansjörg en Jessie op, die die week op het IPO hadden 

doorgebracht. Moe maar voldaan keerden we terug naar het IPO en genoten nog na van   

een zalige week aan zee! 

Kampverslag Duplex 

Het was een zeer geslaagd kamp. Het weer viel goed mee en de kinderen waren tevreden. 
De kampplaats bood ons een aangename setting met ruime nieuwe keuken, een slaapzaal 
voor de jongere kinderen, genoeg plaats om wat tenten te plaatsen voor de oudere,             
een relaxruimte, een basketbalveld, dicht bij een bos, dicht bij de winkels maar toch                     
het gevoel op het platteland te zijn, genoeg wc's en douches, enz. Jammer genoeg kon door              
de droogte geen kampvuur plaatsvinden.  

Nog voor het toekomen aan de kampplaats werd er al geplonsd in de Lesse.                                   
Ook de dagen erna was geen betalende activiteit nodig. Dammen bouwen in de rivier of              
een leuke boswandeling was meer dan genoeg. Er werd ook gevist met hengels, de vangst 
was pover, maar de ervaring rijkelijk.  

Op het terrein zelf werd veel gebasket en gestept. Er werd met sjortouw creatief omgegaan. 
Zo werd er een schommel gemaakt of een deathride. Het terrein leende zich perfect voor 
verstoppertje.  

De kinderen waren over het algemeen braaf. Hun enthousiasme moest natuurlijk wat 
getemperd worden. Zo waren er natuurlijk eindeloos veel vragen over welke de volgende 
activiteit ging zijn of wat ze gingen eten.  

Wegens het succes van dit jaar zouden we volgend jaar graag teruggaan.  

 

 



Kamp Vielsalm 27/07 - 02/08 

 

Begeleiders: Juliette en Kimmy 

 

 

 

Maandag 

Eindelijk, na lang wachten en best wel een moeilijke periode door het coronavirus, 

vertrokken we vandaag terug op kamp! Ondertussen zijn we zo’n vertrek al wat gewoon en 

installeerden we ons dan ook netjes op tijd en vol enthousiasme in de busjes. We hadden 

een lange rit richting de Ardennen voor de boeg. Helaas school er al snel wat ongeluk achter 

de hoek want na anderhalf uur rijden viel juf Kimmy ‘haren freng’: ze had de sleutel van de 

caravan vergeten! Gelukkig leidde een lange brainstorm tot de oplossing: juf Kimmy haar 

papa ving de lange rit ook aan en zou de sleutel komen brengen. OEF! 

Kort na de middag maakten we een tussenstop bij de…McDonalds! Smullen maar. Na dit 

lekkers hadden we nog een klein uurtje te rijden. Wat een gedoe bij aankomst: de busjes legen, 

tenten opzetten,… Gelukkig hadden we achteraf nog voldoende tijd over om op ontdekking te 

gaan op de camping. 

Dinsdag 

 

Altijd wat wennen zo een eerste nacht in de tent slapen. Heel wat vermoeide gezichtjes deze 

morgen als gevolg. Daarbovenop kregen we de mededeling om sportieve kledij aan te trekken 

en ons klaar te maken voor de eerste activiteit van dit kamp. 

We reden richting Durbuy, in grote letters zagen we ‘Adventure Valley’ staan. En wat een 

avontuur werd het! We beklommen een bergwand, deden verschillende hoogteparcours, 

mountainbike parcours, nettenparcours, gleden van een reuze glijbaan af,… En dit wel 6uren 

lang! 

We hoeven dan ook niet uit te leggen dat we ’s avonds meer dan moe en meer dan voldaan 

in onze tent kropen en we helemaal niet veel schapen hoefden te tellen eer we in een diepe 

slaap vielen. 

 

Woensdag 

 

Vandaag voorspelde men de eerste bloedhete dag, onze planning werd dus iets wat 

aangepast en we zochten het water op. We gingen richting spa naar het openluchtzwembad. 

Al een geluk dat we hier de nodige afkoeling konden vinden want het werd inderdaad 

snikheet. De hele middag plonsden en ploeterden we in 

het water, voor we het wisten was het avond en konden 

we onze buikjes vullen tijdens onze pizza avond.  

 

 

 



Donderdag 

 

Deze morgen werd het in onze tenten zeer snel duidelijk dat het alweer heel erg heet ging 

worden. Na een flink ontbijt achter de kiezen te hebben en gewapend met ons lunchpakket en 

onze zwemkledij trokken we er terug op uit. Dit keer gingen we voor back to basics: we reden 

richting een riviertje waar we ons urenlang bezighielden met visjes vangen, dammen bouwen, 

tegen de stroming opzwemmen, zonnen,… 

Ook ’s avonds bleef het loeiheet, we gingen frietjes halen en aten deze op aan de lac en 

bleven lekker lang kuieren. We stoeiden, praatten over alles en niets, speelden 

kringspelletjes, dansten, zongen,… 

 

Op de terugweg stopte het busje plots… DROPPING! Een vijftal kilometer van de camping af 

kregen de oudsten onder ons de uitdaging om met enkele instructies de weg terug te vinden. 

We begonnen vol goede moed en deden het nog lang zo slecht niet, we stuurden om de tien 

minuten een berichtje naar de juf om onze locatie door te geven tot plots het noodlot 

toesloeg. We waren de weg kwijt! We kregen nieuwe instructies, het werd al wat donker en 

de paniek nam de bovenhand. Hoe hard we ook ons best deden, we vonden de camping niet 

terug. Gelukkig kwam juf aangereden, we waren nog nooit zo blij haar te zien! Best wel dom 

achteraf gezien want we waren nog geen 200m van de camping vandaan. Volgende keer 

gaan we voor de overwinning! 

 

Vrijdag 

Alweer 32 graden deze morgen. Wat hebben we dan nodig? Water! We reden richting 

Luxemburg en kwamen aan bij een prachtig domein met een gigantisch groot meer. We 

installeerden ons onder een boom dichtbij een ponton. Alweer een middag vol waterpret kon 

beginnen. We maakten gekke sprongen, zwommen het meer over, dolden in het water, 

speelden op het speelplein, gingen de geitjes aaien, relaxten in de zon,… 

’s Avonds gingen we richting het circus waar men nog gekkere toeren uithaalde dan wij al 

deden deze middag en waar vooral de clown en het exclusieve optreden van juf Juliette en 

Kiara H onze lachspieren op de proef stelden. 

Zaterdag 

Heet, heter, heetst! Een perfecte dag om ons aan een kajaktocht te wagen. Helaas was er 

door de droogte te weinig water op de rivier, maar gelukkig konden we ons begeven naar de 

lac van Robertville. We waanden ons in een ander land in dit prachtig landschap. Misschien al 

een geluk dat we niet op een rivier zaten, want niet iedereen had het kajakken meteen onder 

de knie. Er werd aardig wat op los gesukkeld. Met als kers op de taart een gekapseisde kajak. 

En aangezien we nergens konden aanmeren om de kajak terug om te draaien mag je 

tweemaal raden wie al zwemmend met onze omgekeerde kajak terug mocht zwemmen? Juf 

Kimmy! 

In de late namiddag speelden we nog wat spelletjes op de camping en de dag sloten we af 

met een avondspel in het donker. Er werd heel wat weg en weer getierd want we schrokken 

ons te pletter toen een tegenstander plots vanachter een boom tevoorschijn kwam. Na afloop 

legden we ons in een grote kring op de grond en tuurden we naar de prachtige sterrenhemel. 

EN! Alsof het zo hoorde zagen we een vallende ster! Wat een afsluit van onze dag en eigenlijk 

ook een klein beetje van ons kamp. 

Op naar de volgende! 



Semi-internaat 

Tijdens de opvang in de zomervakantie hebben we heel wat leuke dingen gedaan.              

Eén van de toppers was een heerlijk bakje friet in de hand, die we opsmulden in de Blauwe 

Hoeve.                                                                                                                                                     

De gezonde toer gingen we op met verse aardbeitjes van de markt. Ook een bezoekje aan 

de Whoopahoo mocht niet ontbreken. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar in september konden we genieten van                         

een heerlijke nazomer en kon groot en klein zich vermaken met waterspelletjes.                                 

Een stepactiviteit en een bezoek aan de Gavers stonden op het programma. 

Bij regenweer genoten we van Sherborn, muzikaal pak en veel knutselen. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We maken ons eigen ontbijt! 

 

 

Toen juf Lise vertelde dat ze haar eigen brood 

maakte, wilden we weten hoe ze dat doet. 

 

De beste manier om dat te weten te komen,is 

natuurlijk om het zelf te maken.                            

We voegen precies genoeg water bij, het mag 

niet te weinig, maar ook niet teveel zijn.         

En dan mogen we beginnen kneden: een 

goede oefening voor de motoriek, waarbij alle 

vingers geoefend worden.                             

Gelukkig springt ook juf Katrien te hulp.      

Maar wat kleeft dat aan je handen! 

 

 

Na het kneden, moet het deeg rijzen.                   

En daarna laten we onze fantasie aan             

het werk.                                                                            

Als je goed kijkt, dan kan je een banaan, 

een strik, een lachende mond, een hartje, 

een muisje, … herkennen. 

Eindelijk mogen de broodjes de oven in en 

wat ruikt dat heerlijk. 

 

 

 

Meester wil de broodjes meenemen naar 

huis, maar dat mag niet.                          

We eten ze liever zelf op. 

Zo ontbijten we de volgende morgen met 

chocolademelk en onze zelfgemaakte 

broodjes. De beoordeling bij ‘Komen eten’ 

was voor sfeer en gezelligheid alvast             

een 10.                                                           

We willen ook de mensen van de keuken 

bedanken: ze zorgden voor het materiaal, 

de afwas en hielpen zelfs met het smeren 

van de broodjes! 

klas S2 



Koken voor de vogels (Liam) 

 

In de herfst en de winter vinden vogels weinig voedsel. (Gust) 

Wij zorgen goed voor de natuur. (Adam) 

We maakten vetbolletjes voor de vogels. (Lara) 

Hoe maken we ze? (Sarah) 

We spaarden potjes. (Elisa) 

Dan frituurvet smelten, zaadjes bijdoen en een draadje er bij. (Arne) 

Daarna moet het potje in de frigo. (Kailey) 

En dan hangen we de bolletjes in de boom in de tuin voor de vogels. (Madysson) 

 

                       

 

 

                   

                 

              

 

 

      

  

 



BIB bezoek (A9 en A10)                                  

Maandelijks stappen de klassen A9 en A10 naar de bib in Kortrijk.  Op maandag 12 oktober 

gingen we voor de eerste keer. De kinderen waren heel enthousiast. Eerst kregen we wat 

uitleg van de mevrouw van de bib. Ze toonde ons ook waar je de verschillende boeken kan 

terugvinden. Iedere maand kiezen ze twee boeken die ze zelf leuk vinden. Een leesboek, 

strip of informatief boek. In de klas stoppen we de boeken samen in een box en kunnen          

de kinderen ook eens een boek nemen van een andere leerling. In onze klas vinden ze 

boeken heel leuk.          

                                             

Arthur D: Ik hou van de boeken, de strips, de rondleiding, de wandeling en dat je zelf boeken 

mag kiezen.                                                                                                                                           

Yentl: Zelf boeken kiezen is leuk.                                                                                                      

Simon: De strips waren leuk.                                                                                                                 

Trowa: Boeken van de vijf zijn leuk om te lezen omdat het leuke verhaaltjes zijn. 

 

“Week van het bos” 

Donderdag 15 oktober gingen we met de klassen S1,S2, A2, A5, A6,B1 en B2 naar het bos.           

We gingen aan de slag met de bosbingo en ons opdrachtenboekje.                                      

We moesten elementen zoeken van het bos, rond een boom gaan staan om te kijken 

hoeveel kindjes we nodig hadden, we maakten een boomschorskunstwerk en we vulden 

onze zak met  het gevonden materiaal. Wat schrokken we dat we bijna 5 km hadden gestapt.                               

Na de picknick mochten we ons uitleven op het grote speeldomein.                                               

Wat hadden we allemaal een fijne dag. 

 

Fijne bosgroetjes van iedereen. 
 



Belangrijke data 

o Er is herfstvakantie van zaterdag 31 oktober 2020 tot en met woensdag 
11 november 2020.  

o Wapenstilstand op woensdag 11 november 2020. 
o Op maandag 23 november 2020 is er een pedagogische studiedag voor                       

de leerkrachten. De kinderen hebben die dag geen school. 
o Vrijdag 4 december 2020: Sinterklaasfeest voor de leerlingen.  
o De kerstvakantie start op zaterdag 19 december 2020 en duurt tot en met 

zondag 3 januari 2021. 

 

 

ILC (Interlevensbeschouwelijke competenties): De berenvrienden  

De leerlingen van de klassen B1 en A5 werkten enkele lessen samen tijdens                                    

de levensbeschouwelijke vakken. We leerden de verschillende levensbeschouwingen kennen 

en hun typische symbolen. Onze lieve kleine berenvrienden leerden ons wat bij welke 

levensbeschouwing hoort. Zo weten we nu waar onze vriendjes heen gaan en wat zij op dat 

moment leren. We luisterden naar een mooi verhaal over de berenvrienden Knubbe, Froezel 

en Ali. We speelden een memory met de levensbeschouwelijke symbolen. We knutselden 

samen een hartje met de symbolen van de levensbeschouwingen en kleurden ook een mooie 

tekening in van onze lieve berenvrienden.                                                                                        

De leerlingen zijn supertrots op hun mooie kunstwerkjes! 

    

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

 
 
 
 

 



 Wie  …  Wat  …  Wedstrijd !           

              ‘Zoek de weg’ 

Geef je oplossing na de herfstvakantie af aan juf Peggy.          

    Naam : ……………………………..                  Klas : …………..                                   



 


