
Tijdens het thema "Communicatie" leerden we natuurlijk over 
De Post en waar beter dan in De Post zelf kun je zijn om te 
weten te komen hoe dat allemaal in zijn werk gaat…De 
klassen van juf Jessie en juf Sofie gingen een kijkje nemen op 
28 februari. Op 7 maart volgden meester David en juf Ann 
hen in de voetsporen. Het bezoek was niet alleen erg leerrijk 
maar bovendien een leuke ervaring. Nu hebben we tenminste 
een idee van wat er met onze post gebeurt voor hij bij ons in 
de brievenbus terecht komt... 

Leven in het donker

De leerlingen van de klassen van juf Jessie, meester David, juf 
Ann & juf Sofie leerden in de laatste twee weken voor de 
vakantie héél wat over "Leven in het Donker"…Het leven van 
slechtziende & blinde mensen. Als inleiding van dit thema 
hebben de leerlingen zelf eens mogen ervaren hoe moeilijk het 
kan zijn om voor ons normaal lijkende, dagdagelijkse dingen 
te doen. Boterhammetjes beleggen, een glas water inschenken 
en een wandelingetje maken leken plots niet meer zo 
vanzelfsprekend. Het was een ludieke maar bovenal een erg 
leerrijke en boeiende namiddag voor ons allemaal, waarin we 
hindernissen die anders zo makkelijk zijn nu eens als erg 
moeilijk konden gaan ervaren.

Op ontdekking in "De Post"

De laatste vakantie van dit schooljaar in zicht...

Met de laatste vakantie van dit schooljaar in zicht komt de zomer er snel aan, nog twee maandjes en het is al weer zover. 
Maar zoals altijd wegen de spreekwoordelijke laatste loodjes het zwaarst. Ook in deze komende maanden gaan we er met 
zijn allen stevig tegenaan, we hebben al heel wat gedaan en er staan nog wel wat uitdagingen op ons te wachten. Net zoals in 
de vorige edities van "Schoolnieuws" geven wij U graag een blik op de voorbije weken. Bovendien is er in deze editie van 
Schoolnieuws een kleine wedstrijd te vinden! Blader snel naar de laatste bladzijde!
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Klassen M/N/O/P

Project: Leven in Het Donker

Met het inleefproject "leven in het donker" 
beoogden de leerkrachten van de klassen M, N, O 
& P om de leerlingen te laten inzien hoe een 
visuele handicap mensen beperkt. Ze hebben het 
heel wat moeilijker in het huishouden zoals we al 
konden lezen in het artikel hierover op pagina 1. 
Ze kunnen moeilijk alleen de straat op, helemaal 
al niet fietsen en met de auto rijden hoort er ook 
niet bij. Het is voor blinden dus een grote hulp als 
ze kunnen beschikken over een blindegeleide 
hond. Wij bezochten het opleidingscentrum 
"Vrienden Der Blinden". We stonden versteld 
van de kennis en het kunnen van deze 
buitengewoon knappe dieren! Een blindegeleide 
hond is erg duur omdat het heel wat tijd vraagt 
om hem op te leiden. Een blinde hoeft echter 
niets te betalen. De prijs wordt betaald met 
schenkingen.

Gezond Ontbijt
In de klassen van juf Jessie, meester David, juf Ann en juf 
Sofie & juf Erna werkten we eerder dit jaar rond gezonde 
voeding, wat op vrijdag 25 maart werd omgezet in de praktijk 
en dat in de vorm van een uitgebreid gezond ontbijt, 
gewonnen dankzij juf Ann.

Als afsluiter maakten we een groepswerk met als thema 
"Maskers van Ensor". We leerden dat kunst boeiend is en dat 
maskers van een uitvergroting zijn van emoties.

Project Kunst
Op maandag 21 februari bezochten we het Ensorhuis te 
Oostende. Juf Maggy en Juf Joke begeleidden ons. Dit bezoek 
was voor de kinderen gratis dankzij het Dynamo - project: 
"Wij Kleine Kunstenaars".
In het atelier van het Feestpaleis werden wij zelfs échte kleine 
kunstenaars en op woensdag 23 februari kwam er een echte 
kunstenaar op bezoek die ons leerde maskers uit klei te 
boetseren

Paashaasjes om van te smullen…
Klas C & E maakten samen heerlijke paashaasjes. Alle 
ingrediënten werden keurig afgewogen en verwerkt. Het 
resultaat was verbluffend en de volgende ochtend hadden we 
dan ook een heerlijk paasontbijt.



In leergroep H wordt elke dag rond 
“de tijd” gewerkt. Zo wordt het 
tijdsbesef bij de kinderen 
ontwikkeld.  De begrippen 
“vandaag”, “gisteren” en “morgen” 
alsook de begrippen van de 
dagindeling leren de kinderen 
begrijpen en gebruiken.  Met 
verscheidene tekeningen wordt elke 
dag visueel voorgesteld.  Zo weten 
we allemaal wat we elke dag zullen 
doen.   Ook de belangrijkste 
gebeurtenissen uit hun eigen leven 
en uit de leefwereld van de klas 
worden op de kalenders gesitueerd.  
Iedere leerling is dan ook blij als het 
hun beurt is om de kalenders te 
verwoorden!

Op uitstap naar Nieuwpoort

De kinderen van de laagste leergroepen maakten 
van de eerste lentedag gebruik om met de bus en 
de tram naar Nieuwpoort te reizen. Ze brachten 
een bezoek aan de kinderboerderij waar ze kennis 
maakten met leven en voederen van verschillende 
dieren. Nadien maakten ze ook nog een gezellige 
wandeling langs de jachthaven. Voor de kinderen 
was het een leerrijke uittstap.

Wedstrijd!
In deze nieuwste editie 
van schoolnieuws zit 
een wedstrijd verstopt! 
Ga jij alvast op zoek?!

Gezond Ontbijten

www.mpigo-oostende-dehaan.tk

Het fotogedeelte van onze website 
wordt voortdurend bijgewerkt. Hier 
worden de nieuwste foto's van 
activiteiten en leeruitstappen steeds 
op geplaatst zodat ze steeds in groot 
formaat te vinden zijn. Surf even 
langs, u vindt er zeker bekenden!

Dolle Waterpret
Van klein tot groot, de één al enthousiaster dan 
de ander, alle kinderen leren zwemmen onder 
leiding van meester Jordi.

In de lagere cluster proefden de leerlingen van 
een gezond ontbijt.  Een lekker eitje op 
verscheidene manieren bereid viel zeer in de 
smaak!

Tijd in Leergroep H



Zoals we in de vorige editie van 
Schoolnieuws meldden werd een 
Steunactie georganiseerd ten 
voordele van de opfleuring van de 
speelplaats en de aankoop van 
speelmateriaal dat gebruikt zal 
kunnen worden tijdens de pauzes. 
Deze actie werd een succes. Heel 
wat collega's daagden op & ook Dhr. 
Tetaert, directeur met rust & huidig 
directeur Dhr. Borny steunden de 
actie, op poten gezet door het Semi - 
Internaat.

Geslaagde actie ten voordele van de opfleuring van de speelplaats

v.l.n.r.: Juf Gerda, Juf Dominique, Juf Christel, Dhr. Tetaert, Juf Maureen & Meester Bert

Naar aanleiding van de eerste mooie lentedagen 
gingen de leerlingen van de klassen van meester 
David, juf Ann & Juf Erna op verkenning om te 
zien wat de lente teweegbrengt in de natuur. We 
ontdekten heel wat, van vroege lentebloeiers tot 
"babydiertjes" op de boerderij! Bovendien 
genoten we van de gezonde, frisse lentelucht die 
ons hielp om het winterse stof uit onze longen te 
blazen!

Ensormuseum

In de prijzen bij het Levenslijn Kinderfonds

Als kers op de taart werden we uitgenodigd op 21 januari om naar Brussel 
te gaan en overhandigde de Vlaamse minister van mobiliteit, mevr. 
Kathleen Van Brempt ons een dikke cheque want we waren in de prijzen 
gevallen met ons project.  Deze financiële ondersteuning zal zeker goed 
van pas komen om ons project te verwezenlijken.  En opdat onze 
leerlingen veilig op de openbare weg zouden kunnen fietsen heeft Walter 
Van Beirendonck ons leuke fluorescente  jasjes cadeau gedaan. Dus 
hop…allen de fiets op met Juf Joke & Juf Dominique.

In september 2004 lanceerde het Levenslijn-Kinderfonds een oproep om 
projecten in te dienen die de verkeersveiligheid in de woon-, school- of 
werkomgeving daadwerkelijk zouden verbeteren.  Deze oproep had ons 
wakker geschud en omdat we ook van mening zijn dat fietsvaardigheid bij 
onze leerlingen belangrijk is hebben we dan ook een project ingediend met 
een klinkende titel “ik stap en fiets hier op een veilige manier”. Da’s toch 
duidelijk voor iedereen! Ons streefdoel is de leerlingen op een veilige 
manier door het verkeer te loodsen.  Dat betekent dat de leerlingen niet 
alleen fietsvaardigheid moeten beheersen maar ook de verkeersborden, - 
lichten, - tekens en - regels kunnen begrijpen en toepassen.

De kinderen van juf. Christine 
konden zich in het kader van het 
project " Wij kleine kunstenaars" 
een namiddag uitleven in het 
Ensormuseum, waar ze met 
verschillende materialen mochten 
experimenteren! De resultaten waren 
heel mooi!

Lentetijd, bloementijd



Bij kinderen in Type 2 onderwijs en kinderen met autisme komt dit nog 
sterker tot uiting. Daarom gingen we met ons team en met de kinderen 
rond de tafel zitten. Het idee werd geopperd om iets te maken waarbij 
emoties veranderbaar zijn. Zo ontstond Oscar.

Onder leiding van de coördinatrice, orthopedagoge Maggy Schreurs, én 
klastitularis Nadine Coppieters zal gestart worden met een structuurklas 
met specifieke aandacht voor autisme. Speciaal opgeleide leerkrachten 
zullen zorgen voor geïntegreerde auti-werking met  individuele 
begeleiding. Ze zullen begeleid worden door eigen orthopedagogen, in 
samenwerking met CLB en vakspecialisten kiné, logo, ergo en verplegers 
met aandacht voor relaxatie. De kinderen zullen voorbereid worden op het 
latere leven door dagdagelijkse activiteiten (koken, winkelen, 
zelfredzaamheid) met transfer naar de reële situatie.

Verder konden we ook meegenieten van de mooie reizen die 
juf Nadine & meester Franky doorheen Azië maakten. Zij 
lieten ons met tekst, uitleg en prachtige fotovoorstellingen 
verstomd staan van de pracht van dit verre werelddeel. 
Bedankt aan iedereen die ons met dit project hielp!

Multiculturele Vorming: Azië

Eerder dit schooljaar leerden de leerlingen van de klassen van 
juf Jessie, meester David, juff Ann, Erna & Sofie meer over 
Afrika en hoe het leven daar is.  Het tweede luik uit dit 
jaarproject werd onlangs gerealiseerd en bestond uit een 
kennismaking met Azië, zijn cultuur en bevolking.
Om helemaal in de sfeer te komen gingen we écht Chinees 
papiersnijwerk gaan maken, genoten we van de rustige tonen 
van de Chinese muziek & kookten we ook een lekkere 
Chinese soep en aten we loempia's. Voor deze leuke 
kookactiviteiten kregen we de steun en hulp van Meester 
Jeremie van bus 4....

Oscar, een filosofie achter het gezicht
Hoe is het idee gegroeid om met een emotie - pop te werken? Veel 
kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs hebben moeite met 
inlevingsvermogen, uiting van gevoelens, zelfwaarde en gevoelens 
herkennen. Ook weten deze kinderen vaak niet hoe te reageren op 
bepaalde emoties bij zichzelf en bij anderen.

Via Oscar ontdekken de kinderen nu ook verborgen kwaliteiten bij zichzelf 
en leren ze beter omgaan met anderen. Bovendien en zeker niet 
onbelangrijk voelen ze zich volwaardige personen binnen onze 
maatschappij.

Onze school bestaat 25 jaar. In de voorbije kwarteeuw werd onderwijs 
gegeven aan leerlingen van type 1 (licht mentale achterstand), type 2 
(matig tot ernstige mentale handicap) en type 8 (leerstoornis). Vanaf 
volgend schooljaar zet de school ook haar deuren open voor kinderen 
vanaf 2,5 jaar met autismespectrumstoornissen, kortweg ASS.
Alle kinderen met ASS hebben het moeilijk met communicatie, omgang 
met anderen en met verbeelding. Daardoor zijn ze weinig soepel in hun 
denken en handelen. Ze vertonen weerstand tegen elke verandering. 
Daarnaast hebben velen ook last van bepaalde zintuiglijke prikkels: 
geluiden, aanrakingen of lichtinval. 

Wij bieden ook de mogelijkheid van internaat en opvang in semi-internaat, 
voor- en naschools en tijdens de vakanties. Na het basisonderwijs is 
doorstroming verzekerd naar de secundaire school SBSO Ter Zee, met 
specifieke auti-aanpak in De Zeeparel.

Structuurklas voor Autisme



Mijn ollebolle schattebolle
Mijn madeliefje klein,
Mijn mama lief,
Mijn mama zoet
Ik wil je bedanken,
Voor alles wat je doet
Je droogt mijn tranen
Je streelt mijn haren
Je poetst
Je wast
Kom hier mijn schattebol
Ik neem je stevig vast

In de cluster van juf Katrien, meester Dimitri, juf Arlette en 
juf Linda werd het project waterwereld afgesloten met een 
spannende quiz. Allerhande vragen in spelvorm dienden 
opgelost te worden. Wil je nu eens wat weten ? De kinderen 
kenden veel meer dan de juffen en meester ooit hadden 
kunnen denken ! Iedereen had dan ook dubbel en dik zijn of 
haar diploma verdiend. Een welgemeende  proficiat aan alle 
quizkandidaten!!!!

Tijdens de boekenweek trokken juf Arlette een Juf Linda net 
zoals juf Katrien en meester Dimitri naar de bibliotheek om 
het woepsspel te spelen. We kregen eerst een rondleiding in 
de bieb maar ook achter de schermen mochten we gaan 
neuzen. Daarna was het woepsspel aan de beurt. Met vraagjes 
mochten we tonen wat we allemaal wisten over sprookjes, 
dieren, verhalen, schrijvers,... Ieder goed antwoord leverde 
een stempel op. Op de foto zie je hier de kinderen rond het 
woepsspel zitten.

In de klas van juf Linda werd een tijdje terug een afspraak gemaakt tussen juf, Lynn en de kinderen. Lynn slaagde erin om 
zich aan de afspraken te houden en een passende beloning werd met de ganse klas besproken. Toevallig had het  die week 
flink gesneeuwd. Wat wilde Lynn nu? In de sneeuw spelen! Wat heeft iedereen een plezier gehad toen! Sneeuwballen werden 
gegooid, grote ballen werden gerold voor een sneeuwman en iedereen amuseerde zich kostelijk. 

Sociale Beloning Lynn

Lentekriebels

De klas van juf Martine en meester Franky gingen samen op 
lente-uitstap.  Waar kun je het best de natuur ontdekken, toch 
in de natuur zelf? De weergoden waren ons gunstig gezind en 
zo ontdekten we de lente in geuren en kleuren.  Wuivende 
tulpen, stralende krokussen en zwaaiende tuinkabouters, het 
was een prachtige middag!

Project Waterwereld

Bezoek aan Brugge

Op donderdag, 14 april 2005 trok de ganse cluster van juf 
Katrien, meester Dimitri, juf Arlette en juf Linda richting 
Brugge. Daar werden we in de boekbinderij van boekbinder 
Johan en zijn vrouw hartelijk ontvangen. We kregen er een 
leerrijke rondleiding  over hoe waardevolle en oude boeken 
op de oude manier opnieuw gebundeld worden. De boeken 
worden gesneden, genaaid, geklopt en van een lederen kaft 
voorzien met gouden lettertjes erop. Er wordt nog echt 
perkament gebruikt om antieke boeken te herstellen.
Na dit bezoek trok de groep nog naar de oude binnenstad van 
Brugge. In een cafeetje mochten we ons lunchpakket eten en 
kregen we een drankje. In de boekhandel”de Slegte” kochten 
enkele leerlingen een boekje in aanbieding. Hier zie je 
iedereen op de foto bij het standbeeld van Jan Breydel en 
Pieter De Coninck op de grote markt.

Woeps in de bieb



Armstrong werd toegevoegd aan het Apollo Project en spoedig werd hem gevraagd om 
een schip te leiden. Dit was de Apollo 11, dat  als eerste de missie had om op de maan 
te landen. Samen met Edwin,  Buzz  Aldrin en Michael Collins vloog hij op 20 juli 
1969 de ruimte in, richting maan. Na enkele cirkelingen  om de maan bleef Michael in 
het moederschip terwijl Neil en "Buzz" als piloot en navigator, verder gingen met de 
maanlander richting maanoppervlak. De eerste man die de maanlander verliet, Neil 
Armstrong, liep een trap af naar het maanoppervlak.  Toen sprak hij de legendarische 
woorden: "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Aldrin en 
Armstrong brachten ongeveer 2 ½ uur door op de maan. De Apollo 11, met alle drie de 
astronauten, landde op 24 juli met succes in de Stille Oceaan. Neil Armstrong werd 
professor Aerospace Engineering aan de universiteit van Cincinnati. Hij werd door veel 
bedrijven gevraagd bij ruimteproblemen en exploratie. Momenteel leeft hij op een 
boerderij in Lebanon, Ohio.A402

Toen hij opgroeide was hij geïnteresseerd in vliegtuigen. Al snel begon hij een carrière 
als piloot in de marine tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-53). Na zijn terugkeer 
trouwde hij, studeerde af op "Aeronautical Engineering" en begon experimentele 
vliegtuigen te testen. Dit leidde er toe dat hij in 1962 astronaut werd. 
Armstrong werd gevraagd om de Gemini 8 ruimte missie in maart 1966 te leiden. De 
missie moest afgebroken worden door problemen met de brandstof  toen de capsule in 
de ruimte kwam. Hij kreeg van de NASA  een medaille voor  buitengewone dienst 
omdat hij zeer dapper was geweest tijdens het ongeluk en het leven van zijn 
medeastronauten redde.

Naar aanleiding van de dood van paus Johannes Paulus II 
hebben we heel wat bijgeleerd over hoe een verkiezing van 
een paus verloopt. We leerden ook over de vele taken van de 
paus. De kinderen mochten even in de schoenen van de paus 
staan en vertellen welke boodschap ze zeker aan de mensen 
zouden meegeven. De verwachtingen waren hoog gespannen!
Jordy: "Kindjes moeten braaf zijn en goed naar hun mama en 
papa luisteren."

Spreekbeurt Stijn Lems
Vlakbij Wapakoneta in Ohio 
(Verenigde Staten)werd Neil 
Armstrong op 5 augustus 1930 op 
de boerderij van zijn grootouders 
geboren.

Lentefeest in Oostende

De Paus in de lessen R.K. Godsdienst

Dennis: "Mensen mogen elkaar niet uitlachen of uitschelden 
omwille van een andere huidskleur & iedereen moet voor de 
natuur zorgen!"
Hannes: "Kinderen hebben ook rechten, geen 
kindermishandeling meer!"

Op 15 mei vieren zo’n 220 leerlingen uit Oostende en omstreken hun Lentefeest.
Van onze school nemen hieraan deel :

 

Vier van hen, Shauni, Davita, Danitsa en Dino doen ook mee aan een groots 
toneelstuk / spektakel dat opgevoerd zal worden in het Kursaal op 15 mei, voor een 
publiek van 2500 personen. Onder het thema “Don Quichotte achterna” wordt dieper 
ingegaan op volwassen worden en de daarbij horende thema’s. Het Feest van de 
Vrijzinnige Jeugd, ook het Lentefeest genoemd, is immers in de eerste plaats een 
feest van en voor de leerlingen!

 Alvast een dikke proficiat aan onze feestelingen!

Jonathan Deprez
Sébastien Vandamme
Davita Ghewy
Danitsa Ghewy

Xenia Saelens
Shauni Ingelbrecht
Dino Sanders
Gino Balbi



De Grote M.O.S. Kleurwedstrijd

…………………………………….

De Grote M.O.S. - Kenniswedstrijd

1. Waarvoor staat M.O.S.? Wij zijn op zoek naar onze eigen School - M.O.S. tekening
waarin de letters M.O.S. duidelijk te zien zijn! Help jij ons?

………………………………………………….

2. Wat vind jij over M.O.S.?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

3. Noem twee plaatsen in Oostende waar Jeff te zien was 
    in de film. De film is te vinden op de schoolwebsite
    www.mpigo-oostende-dehaan.tk

……………………………… en …………………………

4. Hoeveel goed ingevulde formulieren zullen we krijgen
     voor maandag 16 mei? ………………………………

Voor de leerlingen van de klassen van juf Jessie, Meester David, juf Ann H., juffen Erna & Sofie, juf Katrien, meester 
Dimitri, juf Linda en juf Arlette is er de grote M.O.S. Kenniswedstrijd. Gedurende het hele jaar zijn wij in de weer geweest 
met M.O.S. er kwamen vreemde mannen uit verre landen om te kijken hoe wij dat allemaal deden. Er werden filmpjes 
gemaakt en heel wat afgelachen. Nu willen wij samen met jullie testen wat jullie er nog van weten. Hieronder vind je een 
invulformulier. Vul het helemaal goed in en doe het in het Godsdienst / Zedenleer lokaal in de bus voor maandag 16 mei. Er 
is een leuke prijs voor de winnaar.

……………………………………..Naam: Klas:

Voor de leerlingen van de klassen van juf Nadine, Annick, Christine, Petra, Rita & Corinne, Ann M., Martine, Meester Fons 
& Franky & juf Miguelle hebben wij een grote kleurwedstrijd. Op de kleurplaat zien we een jongen die een blikje in de 
"juiste bak" werpt. Geef de bak de goede kleur en maak van de kleurplaat je eigen mooie kunstwerkje. Schrijf je naam erop 
en doe je tekingen in de bus in het Godsdienst / Zedenleer lokaal voor maandag 16 mei! De mooiste tekening krijgt een leuke 
prijs!


