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Vrijdag  29 november 2013   

 

 

 

Wetenschapsdag 

Op dinsdag 19 november ging het zesde leerjaar op wetenschapsdag 

naar KA Boomgaardplein en Zenit. 

We begonnen met het bakken van overheerlijke speculaas in de 

professionele keukens van de secundaire school.   

 

 

 

 

 

We voelden ons echte koks.   

 

 

 

 

Daarna mochten we gaan kijken naar een wetenschapsshow van 

technopolis. We zagen leuke proefjes.  

In de namiddag reden we naar Zenit waar we gingen plotten en 

plakken.  Ook onze juf deed ijverig mee en heeft nu ook een mooie 

deursticker.  Tot slot mochten we robots programmeren.  Het was 

een leuke dag! 



Afspraken speelplaats 

Deze maand kregen de leerlingen verschillende filmpjes te zien over 

de nieuwe afspraken van de speelplaats. Zo leerden ze hoe we er 

samen telkens opnieuw een fijne pauze van kunnen maken.  Ben je ook 

benieuwd naar deze filmpjes?  Bezoek dan snel onze facebookpagina 

of zoek ze op Youtube via ‘Kameleonafspraak’.  Veel kijkplezier! 

 

 

 

Naar het bos 

Op vrijdag 15 november gingen het derde en zesde leerjaar samen 

naar het bos. Net zoals vorig schooljaar gaan deze klassen immers 

een jaartje samenwerken.  De verschillende 

groepen mochten eerst een echt kamp 

bouwen. Daarna speelden we ook een 

bosspel. Het werd een superleuke 

voormiddag!  

We kijken dan ook al met  

spanning uit naar de  

volgende activiteit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het voetgangersexamen voor het vierde leerjaar. 

 

Jullie zagen het misschien al op de  

televisie dat alle vierde leerjaren  

kunnen meedoen aan  

het grote voetgangersexamen.  

Daarom is het vierde leerjaar al goed  

aan het oefenen.                                                                           

Veilig oversteken is toch niet zo  

gemakkelijk als we eerst dachten.  

Eerst goed links en rechts kijken,  

vervolgens links blijven kijken tot het  

midden en dan naar rechts kijken tot  

we helemaal  over zijn.  

Spelen of duwen is zeer gevaarlijk.   

We moeten goed kunnen oversteken  

op een zebrapad, maar ook zonder een 

zebrapad, tussen geparkeerde auto’s en op een T- kruispunt. We 

moeten zeker nog oefenen maar enkele kinderen van de klas doen het 

al heel goed.  

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOS-logo 

Zoals jullie nog wel weten, hebben we vorig schooljaar in onze school 

gewerkt rond het project “Kamiel kleurt groen”. 

Omdat wij tijdens dit project veel rond de natuur en het milieu 

hebben gewerkt (denk maar aan onze schooluitstap naar de Klein 

Engelandhoeve, de ruilbeurs, werken met de partnerklassen rond 

natuur,…), behaalden we ons tweede MOS-logo. Joepie!!! 

Op maandag 18 november mochten Nourya (L1) en Akasha (L6) samen 

met juf Annick en juf An van het secretariaat dit logo gaan ophalen 

tijdens het MOS-feest in De Warande. 

Tijdens dit feest werden de MOS-logo’s uitgedeeld aan verschillende 

scholen uit de provincie Antwerpen en was er een theatervoorstelling 

rond het milieu. 

Als afsluiter was er een echte receptie waarvoor iedere school een 

hapje had meegebracht. Misschien hebben jullie ons toen wel op RTV 

gezien?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen moeten we zeker verder blijven werken aan milieuzorg 

op onze school!  

Momenteel zijn we heel hard aan het werken rond afvalbeleid en in 

het voorjaar staat het maken van een openluchtklasje op ons 

programma. 



Ook in de kleuterschool werden alle papiertjes van de koekjes samen 

aan een slinger gehangen. 

Elke vrijdag houden we deze papiertjes bij en dan kunnen we meten 

hoeveel afval we hebben gemaakt: 

Weet je dat de eerste maal dat we deze hebben gemeten vijf en een 

halve meter papiertjes bedroeg? 

Vorige vrijdag was dit nog maar 1meter en 20 centimeter!  

Kunnen we dit nog beter doen? 

Ja hoor, tip voor de Sint: een koekendoosje of de knabbel mag ook 

gewoon in de brooddoos mee naar school gebracht worden. 

De drankbrikjes hebben we helaas nog niet kunnen verminderen. 

Kunnen we dit veranderen? 

Ja hoor! 

 

Wist u dat: 

De prijs voor een drankje op school slechts 0,40euro per drankje 

bedraagt? 

De kleuters in de klas een eigen drinkbeker hebben(met hun 

kenteken er op!) zo kunnen ze de hele dag water drinker: lekker, 

gezond en GRATIS! 

 

SAMEN KLEUREN WE ONZE SCHOOL GROEN ! 

 

  

 



Kronkeldidoe 

Op donderdag  14 november gingen de leerlingen van het eerste 

leerjaar naar Kronkeldiedoe in de sporthal van Merksplas. 

We leerden klimmen, glijden, ons evenwicht bewaren, steppen op een 

hele leuke manier. 

 

 

 
 

 

 

Kleuters gaan rollebolle … 

Rollebolle was super plezant! Wil je zien hoe plezant? kijk dan op de 

website: schoolfotos 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 



De Sint … 

Hij is weer in het land, vorige zaterdag kwam hij aan in Turnhout.  

Na ons telefoongesprekje vorige zondag besloot de Sint ook dit jaar 

onze school te bezoeken. HIJ KOMT, en nog wel op zijn verjaardag! 

Hij had namelijk gelezen in zijn boek dat er op onze school wel 

extreem veel brave kinderen zijn!  

En zou deze kinderen graag ontmoeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk flink kind zal hij belonen met een lekkere verrassing, maar er is 

nog meer: alle klassen krijgen een plezant maar ook leerrijk cadeau! 

De kleuters krijgen ook een cadeautje van de Sint! 

 

Wel vond hij het jammer dat hij de peutertjes, die nog net niet naar 

school komen, niet kon ontmoeten. 

Daarom deze OPROEP: Komt jou broertje/zusje, kindje binnenkort 

naar onze school? 

Laat het dan even weten aan de juf, dan legt de Sint een pakje voor 

hen opzij! 



 

 

 

Datums op een rijtje 

 

 Maandag 2 december: medische schooltoezicht 5de leerjaar in 

Mol 

 Donderdag 5 december: vervolg medisch schooltoezicht 1ste 

leerjaar: vaccinaties 

 Vrijdag 6 december: bezoek Sinterklaas en zijn Pieten 

 Maandag 9 december: vertrek boerderijklassen 2 en 3, tot en 

met woendag: veel plezier!!! 

 Vrijdag 13 december: medisch schooltoezicht 3de leerjaar 

 

 

www.basisschoolkameleon.be 

Kennen jullie onze facebook-pagina al? Zoek BS Kameleon! 

http://www.basisschoolkameleon.be/

