
Mileuzorg Op School

In het kader van milieuzorg op 

school kwam Jeff Recycle terug uit 

de Verenigde Staten van Amerika 

om eens te zien hoe alles bij ons op 

school loopt. Jeff Recycle sloot met 

onze directeur een overeenkomst dat 

wij met de hele school ons verder 

gaan inzetten voor het behalen van 

het tweede MOS - Logo. Zo'n logo 

krijg je als je op school alles netjes 

houdt, je afval in de juiste bakken 

gooit en vooral als je probeert de 

afvalberg te verminderen. Dat kan je 

heel makkelijk door je 

boterhammetjes niet in plastic of 

folie te stoppen maar in plaats 

daarvan een brooddoos te gebruiken. 

In plaats van wegwerpflesjes brikjes 

en blikjes kunnen we herbruikbare 

drinkbussen gebruiken. Meer over 

Jeff's bezoek op blz. 5 (David Loncke)

Oscar

Oscar is de emotiepop van onze school. Het is een 

levensgrote pop die gebruikt wordt in de lessen Sociaal - 

Emotionele Ontwikkeling. Deze pop sluit nauw aan bij 

de belevingswereld van de kinderen. Via Oscar leren de 

kinderen beter conflicten onderkennen en oplossen en zo 

beter omgaan met emoties. De bezieler en adoptiemoeder 

van Oscar is onze ergotherapeute, Juf Joke. Samen met 

Oscar hebben de kinderen al heel wat bijgeleerd over het 

beleven en uiten van emoties.

tel.: 059/50 74 90Jeff vindt het sorteren op school "Geweldig"

Vanaf het schooljaar 2004 - 2005 kunnen kinderen met een 

"diagnose binnen het autismespectrum" op onze school 

terecht voor aangepast onderwijs. Daar heel wat personeel 

zich voortdurend bijschoolt en inzet voor de werking rond 

autisme, kregen we dan ook de naam auti - kernschool. 

Volgend schooljaar wordt gestart met een structuurklas en 

een geïntegreerde auti-werking. Vragen hieromtrent zullen 

wij graag beantwoorden. (Nadine Coppieters)

Na een hele tijd is het dan eindelijk zover. De nieuwe 

website staat online. Al is er nog wel wat werk aan, het 

begint al vorm te krijgen. Naast de informatieve pagina's 

is er een ook een fotowebsite waarop heel wat knappe 

kiekjes van onze leerlingen worden geplaatst. Verder is 

er een downloadpagina waarop o.a. filmpjes van 

activiteiten zullen worden geplaatst. U kunt de website 

bezoeken op http://www.mpigo-oostende-dehaan.tk en 

dan makkelijk verderklikken naar de fotosite. Zie ook 

artikel op blz. 4: "Een blik op de Website".(David Loncke)

Multimedia venster op M.P.I.G.O.

Oscar ging ook op reis naar onze wijkschool in De Haan. 

We hebben hem heel erg gemist en zijn blij dat hij terug 

in  Oostende is. Nadine Coppieters)

 Bezoek ons Online op: http://www.mpigo-oostende-dehaan.tk | Klik door naar onze fotosite!

Structuurklas en Auti - werking

Schoolnieuws Nummer Drie

Met het derde schoolkrantje van dit schooljaar vallen we meteen ook bij het Nieuwe Jaar met de deur in huis. Het schooljaar is al 

weer halfweg, wat vliegt de tijd ongelooflijk snel. Na de stormachtige dagen van de jongste tijd is het dringend tijd om nog even 

stil te staan bij de gebeurtenissen van de vorige weken. Met foto's en wat artikeltjes geven wij u graag een overzicht. Bovendien 

kunt u Schoolnieuws vanaf nu ook in kleur terugvinden en dat op de nieuwe website van onze school. (David Loncke)

Eerste jaargang: 3 28 februari 2005 Redactie & Lay - Out: David Loncke



Emoties en Tsunami solidariteit

Waarom?

Waarom is de hemel zo blauw,

En zegt pa, ik hou van jou?

Waarom staat de tafel steeds klaar,

In januari 2005 werkten we in klas C rond emoties, solidariteit 

en hoop. Via het verhaal van de doos van Pandora leerden we 

dat hoop in alle situaties een belangrijke rol speeld. We 

maakten samen een groepswerk rond de tsunami - solidariteit. 

Het was een leerrijk project!!! (Nadine Coppieters)

Hoekenwerk bij Juf Jessie

De computerhoek is de hoek bij uitstek, alle leerlingen zijn 

enorm gebrand om in deze hoek te kunnen werken. Via deze 

weg leren de kinderen werken op het internet om bijvoorbeeld  

informatie op te zoeken of allerlei andere educatieve 

spelletjes te spelen.

Kenneth en Michaël zijn hier druk aan het overleggen hoe ze dit probleem zullen 

aanpakken in de constructiehoek. Ik kan je verklappen dat het hen uiteindelijk 

toch gelukt is hoor… Proficiat jongens.
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Door middel van allerlei opdrachtkaarten en een 

volgsysteem weten de leerlingen precies wat er 

van hen verwacht wordt en kan de leerkracht 

opvolgen hoe de leerlingen de taken oplossen. De 

leerlingen reageren zeer positief op het 

hoekenwerk en kijken elke week uit naar het 

uurtje hoekenwerk. (Jessie Decraecker)

Chelsey in de luisterhoek

Jonathan is hier druk bezig in de taalhoek, via een leuk 

kaartenspel worden verschillende spellingsmoeilijkheden 

ingeoefend.

De Post

De klassen van Meester Franky en 

Juf Martine gingen op 11 januari op 

bezoek naar de post. Daar mochten 

de kinderen zelf brieven 

afstempelen, ze kregen er uitleg van 

de postmeester en op het einde was 

er zelfs een leuk cadeautje! (Franky Douvere)

Op een speelse wijze worden allerlei 

vaardigheden en leerstof ingeoefend. Op deze 

manier proberen wij het eigen initiatief , 

samenwerken , samen overleggen , plannen 

maken , redeneren en het oplossen van problemen 

en hierop reflecteren te bevorderen.

Omdat kinderen belangrijk zijn

Kenneth is hier met een zeer groot onderzoek bezig met de 

microscoop. Hij heeft zelf iets gezocht in de schooltuin en nu 

legt hij zijn vindmateriaal letterlijk onder de loep.

Ook het ruimtelijk inzicht en het vooraf plannen en denken wordt ingeoefend. 

Gino was vastberaden om de juf te verslaan tijdens het dammen en …. het  is hem 

nog gelukt ook , bravo hiervoor Gino , je bent een sterke tegenstander!

Winterlandschappen

Mooi en wit, 

Maar gevaarlijk als je slipt…

En wrijft ma door je haar?

Sammy en Timothy werken hier in de speelhoek , maar 

zonder het echt te weten leren ze observeren en hun 

observaties te verwoorden , dus het domein luisteren en 

spreken komt hier aan bod.

(Fons Roets)

Waarom wordt elk kind zo bemind

Maakt een kinderlach je blij gezind?

Het antwoord is kort maar fijn,

Redactie & Lay - Out: David Loncke



Sociaal Emotionele Ontwikkeling Hoog In De Vaandel Bij Juf Jessie

In het kader van de sociaal – emotionele ontwikkeling bij 

onze leerlingen , hebben wij met onze klas een duidelijk 

afspraak gemaakt. Heel vaak hebben onze leerlingen het 

moeilijk om in een groep te kunnen samenwerken en hebben 

zij het ook moeilijk met zichzelf. Wij werken voortdurend aan 

onze gevoelens en ons gedrag binnen de groep en als wij 

gedurende een afgesproken periode ons aan de gemaakte 

afspraken hebben gehouden , dan heeft de juf een verrassing 

voor ons in petto. Deze keer mochten we allen naar een 

nabijgelegen speelplein, waar we allen samen de tijd van ons 

leven hadden. Wij zullen zeker ons best doen om de volgende 

keer onze nieuwe verrassing te verdienen…joepie!!! (Jessie 

Decraecker)

Brood in Protestantse Godsdienst

Verena & Stefanie aan het werk met pen & inkt

Charline (P.E.E.) & Emma (P.E.O.) mochten uit de les "Ik 

ben het Brood des Levens" leren dat we naast brood en water 

en gevarieerde voeding nog andere behoeften hebben in het 

leven. De wat abstracte begrippen werden aan de hand van 

voorbeelden uit hun eigen leefwereld toegelicht. Aoek op de 

plaat de juiste werkwijze voor het maken van een brood. Zet 

in de cirkeltjes de cijfertjes en zoek de juiste volgorde. Veel 

zoekplezier! (Glenda Goblet)

Pen en Oost - Indische Inkt bij Juf Ann

De leerlingen van juf Jessie, meester David, juf Sofie en juf 

Ann behandelen momenteel "communicatie" in de lessen 

wereldoriëntatie. De leerlingen van juf Ann konden aan den 

lijve ondervinden dat het schrijven vroeger ook niet echt 

makkelijk was. Ze moesten zelf een tekst schrijven met de 

pennenstok en inkt...en geen vlekken maken was de kunst ! (Ann 

Hindryckx)



Kunst Op School
Woensdag 23 februari was een artistieke dag voor de cluster 

type 2, want beeldhouwer Steven Devolder kwam naar onze 

school. Onder zijn deskundige leiding maakten we allemaal 

een prachtig werkje en voelden ons die dag echt wel "Kleine 

kunstenaars" (Christine Duyck)

Kookactiviteiten komen regelmatig aan bod in de klassen  van 

juf Nadine en juf Christine. Wanneer iemand jarig is, wordt er 

een feestje gebouwd! De jarige kiest welke lekkernij er 

gemaakt zal worden. Ondertussen leren de kinderen over het 

kilogram, gram, liter en deciliter. Zo koppelen wij het nuttige 

aan het aangename. (Christine Duyck)

Koken & smullen in Socialisatieklassen

Met de week van "Het Boek" in zicht is een 

bibliotheekbezoekje natuurlijk nét iets anders dan anders. De 

leerlingen uit de klassen van juf Jessie en meester David 

gingen op woensdag 23 februari volgens goede gewoonte 

weer eens rondneuzen in de grote collectie boeken van de 

Oostendse Stadsbibliotheek. Bovendien krijgen de leerlingen 

in de "bieb" de kans om dingen op te zoeken op de computer. 

Enkele sfeerbeelden ter illustratie mochten ook hier niet 

ontbreken. (David Loncke)
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Naar goede gewoonte gaan de leerlingen van de klassen van juf Jessie, meester David, juf Ann en juf 

Sofie om de drie weken naar de bieb, waar iedereen wel wat vindt dat hem of haar boeit.

Week van "Het Boek" in zicht



Het tweede luik van de website, de fotopagina's, zijn een erg 

leuk onderdeel, waar u als ouder, broer, zus, tante, oom of 

grootouders op terecht kan voor een zoektocht naar uw kleine 

spruit. Dit hoeft niet te moeilijk zijn, want de pagina's zijn 

netjes ingedeeld volgens categorie. Het enige wat u hoeft te 

weten is de naam van de meester of de juf van de leefgroep 

waarin uw zoon of dochter zit en dan kunt u daarop klikken en 

komt u terecht.
Twee cattegorieën die ook zeker een bezoekje waard zijn, zijn 

"Gezamenlijke Uitstappen" en "Klasoverschrijdende 

Projecten". De kans dat daar ook foto's van uw zoon of 

dochter terug zijn te vinden is groot. Alle redenen dus om naar 

onze website te surfen en er even rond te snuffelen. De 

"Webmasters" meester David van klas N en meester Mike van 

zedenleer zullen u er graag verwelkomen. http://www.mpigo-

oostende-dehaan.tk (David Loncke)

Sportdag voor de klassen van juf Nadine, juf Annick en juf Christine

Een blik op de Website
Zoals u al kon lezen op blz. 1 van deze jongste editie van 

"Schoolnieuws" staat de nieuwe website online. Deze bestaat 

uit twee luiken. Het informatieve deel, waar u meer informatie 

kunt vinden over onze school en haar team. Bovendien is daar 

ook deze schoolkrant in kleur te bewonderen en zijn er 

filmpjes van activiteiten die u kunt bekijken. Voorlopig is dat 

enkel een filmpje dat werd gemaakt in het kader van 

Milieuzorg Op School. In de toekomst komen nog meer korte 

filmpjes.

22 februari beloofde een leuke dag te worden voor de klassen 

C, D en E. We gingen immers op sportdag naar "De Varens" 

in Brugge.Sommige spelletjes zorgden ervoor dat we leerden 

samenwerken om tot goede resultaten te komen, anderen 

testten onze behendigheid!

Tot slot konden we ons laten schminken.Zo kwamen we met 

een bus vol prinsesjes, poezen, tijgers en leeuwen terug aan op 

school! (Christine Duyck)

Jeff Recycle Op Bezoek

Na lange tijd bracht Jeff Recycle heel onverwacht een bezoek 

aan Oostende en aan onze school.  Jeff Recycle helpt samen 

met Vladimir Stofmorov en Mister Clean om de speelplaatsen 

net en rein te houden: "Alles in de juiste bak, je weet wel!".  

Vanaf januari zijn we ook met het sorteren van afval in de 

refter gestart. Bovendien was er een video die Jeff & Vladimir 

maakten op verschillende locaties in Oostende. Deze video is 

bovendien te bekijken op onze website. Na het bekijken van 

deze video gingen de kinderen aan het werk in een heuse 

MOS-quiz waar ze samen met de klas konden antwoorden op 

vragen rond Milieuzorg Op School. Iedereen was 

dolenthousiast, op weg naar het tweede logo kids, vele handen 

maken licht werk! (Franky Douvere)

Net voor Jeff aankwam 

werd de speelplaats 

piekfijn opgeruimd

De klas van juf Petra 

volop aan het quizen

Meester David geeft een 

woordje uitleg bij de 

video

Juf Dominique…Wat 

betekent "MOS" ook al 

weer?



Ondanks de regen en de kou was de uitstap heel leerrijk 

geweest. Achtervolgd door een flinke bui haastte iedereen 

zich die middag naar school. En…Als je wilt weten waar de 

naam "Mercator" vandaan komt, hoef je het maar te vragen 

aan een van de leerlingen van onze leergroepen. Die weten het 

je zeker te vertellen! (Linda Logghe)

De leerlingen van meester Dimitri, juf Katrien, juf Arlette & 

juf Linda verkenden in januari de oude driemaster "De 

Mercator". Je weet wel, die grote, prachtige zeilboot die in de 

jachthaven vlak voor het stadhuis van Oostende ligt. Alle 

kinderen keken hun ogen uit toen ze op het dek de touwen en 

haken zagen die de zeilen op hun plaats moeten houden. Wat 

een prachtexamplaar moet die driemaster geweest zijn met 

zijn mooie koperen versieringen en gebruiksvoorwerpen en 

die warme, rode kleuren van het houtwerk.

Karen, Niki, Kelly 

& Stijn

Wesley, Xenia, 

Laurent & 

Jonathan

Wist jij dat de stad Antwerpen de grote scheepsklok 

geschonken heeft in 1932, toen het grote schip voor de eerste 

keer uitvoer? Iedereen keek zijn ogen uit toen ze bemerkten 

waar de kadetten moesten slapen! In hangmatten!! Livius, 

Jason en Thomas vroegen zich af of ze daar dan niet uitvierel? 

De meisjes vonden het erg dat die "arme" jongens zo weinig 

kasten hadden om hun spullen in op te bergen. De grootste 

bekommernis voor Robby en Nick was wel of die rare 

zwemvesten wel werkten. Was dat ouderwetse spul wel te 

vertrouwen?

Waar iedereen het mee eens was: op zo'n boot hebben de 

officieren en de kaptitein wel de mooiste kajuiten! Pure luxe 

vergeleken met die arme kadetten! Voor Kyle en nog andere 

technisch aangelegde jongens uit onze leergroepen waren de 

machines en de zware ankers aan hun kettingen wel het meest 

interessant! De juffen en de meester vroegen zich af wie van 

de leerlingen in het kraaiennest zou durven! 

Bezoek aan "De Mercator"Project Waterwereld

Reeds een hele tijd werkten de klassen van juf Linda, juf 

Arlette, juf Katrien en meester Dimitri aan hun project 

"Waterwereld". In dit project werd water in de ruimste 

betekenis van het woord behandeld en besproken. Op 24 en 

25 februari hebben ze dit project afgesloten met een grote 

quiz. Deze quiz was een herhaling van alle geziene leerstof. 

De vier klassen moeten met elkaar samenwerken om een zo 

hoogst mogelijke score te behalen. (Dimitri Brouckaert)

Op woensdag 23 februari 2005 zijn de leerlingen van de 

klassen van juf Arlette en juf Linda, gestart met niveaulezen. 

Sommige leerlingen van klas T werden aangewezen  als 

“tutor”. Zij begeleiden een medeleerling bij het luidop lezen. 

De meeste leerlingen vinden dit leuk en zijn achteraf héél 

tevreden over hun tutor. Wie zich goed inzet verdient een 

stempel op zijn “goed meedoen kaart”. We doen dat in de 

volgende periode iedere woensdag. Natuurlijk wordt er wel 

eens omgewisseld. De tutors lezen niet steeds met dezelfde 

leerling. Zo oefenen we heel intens! En…door oefenen wordt 

ons lezen steeds beter. Misschien hoor je nog van ons. (Arlette 

Verleye)

Lezen, lezen & meer lezenSteunactieplan "Speelplaats"

Met het oog op nóg leukere ontspanningsmomenten (de 

speeltijden) organiseert de vriendenkring van onze school in 

samenwerking met het Semi - Internaat een actieplan om wat 

extra centen in te zamelen. Alle personeelsleden worden 

uitgenodigd op een heuse "Spaghetti - avond" waarvan alle 

opbrengst integraal naar de vriendenkring gaat. Bovendien 

worden steunkaarten verkocht ter waarde van € 3. Indien u 

een steunkaart wenst te kopen, kunt u dit in het agenda van uw 

zoon of dochter noteren en deze samen met de € 3 aan de 

klastitularis afgeven. (David Loncke)


