
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Donderdag 30 april 2015   

 

Buitenhoek 

 

De eerste zonnestraaltjes waren van de partij, 

daardoor konden de kindjes van de eerste 

kleuterklas voor de eerste keer in het 

buitentuintje spelen. Wat was dat gezellig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriebeldiertjes zoeken 

 

Onze kleuters uit de 2de kleuterklas 

gingen op speurtocht … Op ons 

groene schoolterrein vonden ze 

verschillende kriebeldiertjes. Het 

was heel fijn om gezellig bij elkaar 

te zitten in de openluchtklas en 

samen veel te leren. De naam van 

elk insect zoeken, poten tellen, … 

De foto’s van de klas vinden jullie op 

onze website. 

 

 



Integratie 3de kleuterklas in het eerste leerjaar 

Onze kapoentjes uit de 3de kleuterklas worden groot! Nog enkele weken en hun 

kleutertijd is voorbij. Om al kennis te maken met het eerste leerjaar en met 

Juf Gisela gaan ze elke woensdag van de maand mei naar het eerste leerjaar. 

Ze mogen dan ook spelen op de grote speelplaats en worden ’s middags ook daar 

opgehaald. 

Op woensdag 27 mei om 11u zijn ook de ouders van de kinderen uit de 3de 

kleuterklas welkom om een kijkje te komen nemen in het eerste leerjaar. 

 

Mama's en papa's op de schoolbanken! 
 

De ouders van de 3de kleuterklas 

mochten vorige week heel eventjes 

terug plaatsnemen aan de 

schoolbanken. In het 1ste leerjaar 

kregen zij uitleg over wat hun 

kleuters nu precies allemaal moeten 

kunnen om naar het 1ste leerjaar te 

gaan. De juffen vertelden hoe wij 

daar in de klas aan werken en ook hoe 

de mama's en papa's thuis kunnen 

helpen.  

 

Gelukkig waren het allemaal flinke mama's en papa's en moest er niemand op 

straf staan! 

Flink hè?!  

 

Spannend nieuwtje voor de 3de kleuterklas! 

Dit jaar organiseren we voor de eerste keer ooit een heuse PYJAMA-PARTY!!! 

Op donderdag 18 juni mogen alle kleuters van de 3de kleuterklas op school 

blijven slapen! Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, hoor je later nog. Maar 

je mag alvast op zoek gaan naar een luchtmatras en slaapzak!  

 

 

 
 



Koninklijke lusjes 

 

De kinderen van de 3de kleuterklas leren een nieuw schrijfpatroon namelijk : “de 

koninklijke lusjes”. Deze week hebben zij veel geoefend om deze lussen mooi 

tussen twee lijnen te schrijven.  

 

 
 

 

Hier kunnen jullie nog even mee-oefenen: 

 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 



Thema “ik groei” in het eerste leerjaar 

De voorbije weken werkten de leerlingen tijdens de W.O. lessen rond het thema 

“ik groei”. Ze deden een stellingspel: gezond of niet gezond en kwamen tot de 

conclusie dat wanneer we gezond eten en meer bewegen  we minder snel ziek 

worden. De kinderen werden gemeten en de resultaten werden vergeleken in hun 

groeiboekje met september. En ja hoor, iedereen is enkele centimeters gegroeid. 

De kinderen kwamen tot de ontdekking dat ze niet alleen gegroeid zijn maar dat 

ze ook veel meer dingen kunnen dan in het begin van het schooljaar. Woorden 

schrijven, zinnen lezen, tellen tot 20, sommen maken tot 20, alle letters 

herkennen en verklanken, mooi knippen, ….  Het zijn vaardigheden die we nu bijna 

allemaal onder de knie hebben. 

We leerden dat planten alleen maar groeien wanneer ze voldoende water, lucht, 

licht en warmte krijgen. 

Als afsluiter maakten we een ”Jeroen Groen” met een nylonkous, houtzaagsel en 

gras. We zijn benieuwd wanneer zijn eerste haartjes tevoorschijn zullen komen. 

 

 

Sherborne – knuffelturnen in het 2de leerjaar 
Elke donderdag gaan we met de hele klas knuffelturnen.  

Allerlei oefeningen komen aan bod om elkaar wat beter te 

leren kennen. 

Bv.  Elkaar nabootsen, goeiedag zeggen met je voeten in 

plaats van met je handen, elkaar optillen, kruipen onder een 

tunnel van kinderen …  

 

 

 

 



2de leerjaar Mus-e op vrijdag met juf Marian 

De kinderen kijken elke week uit naar vrijdag! Dan is het 

weer Mus-e met juf Marian. 

De voorbije weken hebben we winterbomen gemaakt uit 

klei, afdrukken gemaakt met scheerschuim en verf, 

schrijven met inkt op zelfgemaakt papier, gekke-

mannen-boek  … Supertof!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit het 3de leerjaar 

We kijken in het derde leerjaar regelmatig naar Karrewiet om de actualiteit te 

volgen. We maken tijdens het kijken een verslag zodat we nadien nog goed weten 

wat we gezien hebben en daarna kiezen we één item uit waar we een artikeltje 

over schrijven. Soms doen we ook iets extra’s. Zo hebben we op 2 april een 

vliegertjestornooi gehouden. In Denemarken hadden ze dit ook gedaan. De beste 

vlieger ooit vouwen en dan om ter verste proberen te vliegeren. 

Ylan gaf ons les over hoe we de beste vlieger konden vouwen. Hij deed het voor, 

gaf tips en hielp wie hulp nodig had.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna probeerden we  onze vlieger uit in de zaal. Als finale gingen we op de 

speelplaats een tornooitje doen. Alin was gewonnen met zijn vlieger! 



 
 

Op donderdag 23 april gingen we met agent Bart en 2 stadswachten fietsen. 

Eerst oefenden we op de speelplaats onze fietsbehendigheid : wandelen met de 

fiets, met één hand rijden, slalommen, linksom kijken, … Daarna oefenden we om 

in groep te fietsen. Belangrijk was om de juiste afstand te bewaren en ons goed 

te concentreren. Hiervoor moesten we in stilte fietsen. We reden langs de 

fietstunnel naar Vosselaar. Daar leerden we om goed af te draaien, zowel links 

als rechts. Veilig fietsen is moeilijker dan je denkt! Bart gaf tenslotte als tip om 

heel vaak samen met onze ouders in het verkeer te gaan fietsen, zodat we goed 

kunnen oefenen! 

 
 



Tapemannetjes uit het 4de 

 

Tijdens Mus-e maakten we met Marian 

tapemannetjes. Met kranten en 

ijzerdraad vormden we een geraamte. 

Daar rond deden we tape. Toen we 

allemaal een mannetje af hadden, 

probeerden we het in een houding te 

zetten. Dit was niet zo simpel. Eerst 

bij onszelf kijken hoe onze knie, onze 

voet, … stond en dan namaken. Daarna 

zochten we in de Kamielklas een plaats 

om ons tapemannetje tentoon te 

stellen. Marian maakte mooie foto’s. die 

kan je op de website van de school 

terug vinden. 

Wil je de tapemannetjes en nog veel 

meer kunstwerken in het echt zien? 

Kom dan naar onze tentoonstelling in 

Würth. Meer info hierover vind je op 

een andere plaats in deze Babbelbox. 

 

 

 

De leerlingen van het vierde leerjaar werken aan een groot kunstwerk voor 

fair trade.                                              

 

Fair trade wil zeggen eerlijke handel. 

De boeren van het Zuiden die 

cacaobonen, koffie en kokosnoten 

kweken, krijgen voor hun oogst een 

eerlijke prijs.  Van dit geld kunnen ze 

hun kinderen naar school laten gaan. In 

ruil voor die eerlijke prijs beloven de 

boeren om geen gevaarlijke producten 

te gebruiken zoals pesticiden of andere 

sproeistoffen om mooiere vruchten te krijgen. Dat wil zeggen dat fair trade 

producten dus ook nog gezond zijn. Dit alles leerden de leerlingen tijdens enkele 

workshops.  Ze brachten ook een bezoek aan de wereldwinkel. Alles wat hier 

verkocht wordt, is fair trade.   

 



Tijdens muzische vorming maakten we in groep een groot samengesteld 

schilderij . Als je goed de foto bekijkt, kan je het logo van fair trade misschien 

al herkennen.                                                                                                  

In samenspraak met Leen Van den Putte,  beleidsadviseur voor internationale 

samenwerking van de gemeente Turnhout, zal ons kunstwerk een bijzondere 

plaats krijgen. Waar en hoe dat weten we nog niet, maar je zal er zeker nog van 

horen!!! 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5de leerjaar in de openluchtklas 
 
Omdat het de laatste tijd zo’n mooi weer was, kregen we vaak buiten les. We hebben de 
paardenbloem onderzocht: we hebben ook de zaadjes van de paardenbloem geproefd en 
het was heel bitter. 
We leerden op de speelplaats over de are en de centiare. Ook leerden we bomen 
benoemen met behulp van een determinatietabel. 
Afgelopen maandag gingen we samen met het zesde leerjaar naar de bioscoop. Het was 
een leuke film van Mooov: Dancing in Jaffa. 
Na de paasvakantie zijn ook de schoolafspraken herhaald en er is een nieuwe regel. Als 
je de afspraken niet naleeft, moet je een paars briefje invullen en dit naar juf Debbie 
of juf Griet brengen. 
 
Groetjes van Levi en Diogo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erfgoeddag 6de leerjaar 

Op zondag 26 april 2015 was het Erfgoeddag in 

Vlaanderen. Hier hebben de leerlingen van het 

6de enorm naar uitgekeken! Op die dag opende 

immers hun eigen tentoonstelling in het 

Taxandriamuseum. Tenequa, Alexandru en Laura 

kwamen samen met hun ouders naar deze opening 

en voelden zich echte sterren die talrijk 

mochten poseren voor de pers.  We zagen trotse 

ouders en ook trotse kinderen rondlopen in het 

museum.  Wie wil kan de werkjes nog bekijken in 

het Taxandriamuseum tot eind mei! 
 

 

 

 

Schilderwerken kleuterschool 

Ondertussen zijn de muren van onze nieuwe kleuterklassen droog genoeg en 

zullen ze een vrolijk kleurtje krijgen. De schilderwerken starten half mei. Onze 

kleuters zullen dan om de beurt enkele dagen doorbrengen in onze zorgklas. 

Uiteraard zal alles zo vlot mogelijk en veilig gebeuren. 

 

Voetbalkooi  

Vanaf woensdag 29 april staat deze voetbalkooi een hele week op onze school. 

Dat wordt reuzeleuk! 

 
 

 



Tentoonstelling van Mus-e project 3de en 4de leerjaar 

 

 
 

Onze Mus-e projecten nemen dit schooljaar wel erg grote vormen aan. Zowel 

letterlijk als figuurlijk. Onder leiding van kunstenaar Marian Lesage maakten de 

leerlingen van  het 3de en 4de leerjaar in samenwerking met WüRTH verschillende 

kunstwerken. Het thema was verbinden met een duidelijke link naar wat het 

bedrijf WüRTH doet :  namelijk allerlei systemen bedenken en materiaal 

verkopen om te assembleren, een moeilijk woord voor verbinden.                                                                                                                 

Onze school ging dus ook een verbintenis aan met dit bedrijf. We verbonden 

verschillende  voorwerpen met elkaar tot het echte kunstwerken werden. En 

deze worden in het kunstforum van WüRTH (Everdongenlaan 29 te Turnhout) 

van 11 mei tot 19 juni 2015 samen met  nog enkele persoonlijke werken van 

Marian Lesage tentoongesteld.  

 

Deze tentoonstelling wordt op 8 mei om 11 uur met de aanwezigheid van alle 

kunstenaars van 3 en 4 en hopelijk ook hun ouders plechtig geopend. 

WELKOM!                                                                                                            

 

Verschillende klassen komen die dag deze tentoonstelling bezoeken want niet 

alleen de tentoonstelling maar ook het gebouw met het kunstforum is echt 

een bezoekje waard! 

 

 



OPROEP! 

Wij zijn op zoek naar stripalbums en gezelschapsspelletjes.  

Voortaan maken onze kinderen ook tijdens de speeltijden gebruik van onze 

Kamielklas. Daar willen we graag verschillende boxen gebruiken, vb een 

natuurbox met materialen om vogels te spotten en kriebelbeestjes te bekijken, 

een spelletjesbox met gezelschapsspelletjes, een leesbox met strips, … 

Alvast bedankt voor jullie hulp! 

 

Datums op een rijtje 

 
 Vrijdag 1 mei: feest van de arbeid, GEEN school 

 Dinsdag 5 mei: zwemmen 3 en 5 

 Woensdag 6 mei: integratie K3 in het eerste leerjaar 

 Donderdag 7 mei: kijkdag 1ste kleuterklas voor nieuwe kleuters. Ook de 

peuters van kinderdagverblijf Dolfijn Turnhout brengen onze school een 

bezoekje! Welkom! 

 Vrijdag 8 mei: tentoonstelling kunstproject “samen verbinden” van het 3de 

en 4de leerjaar, 11u in kunstforum Wurth. WELKOM!! 

 Dinsdag 12 mei: zwemmen 3de en 5de leerjaar 

 Woensdag 13 mei: integratie K3 in het eerste leerjaar 

 Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei: Hemelvaart en brugdag: GEEN 

SCHOOL 

 Maandag 18 mei: besteldag juni 

 Dinsdag 19 mei: zwemmen 3de en 5de leerjaar 

 Woensdag 20 mei: integratie K3 in het eerste leerjaar 

 Donderdag 21 mei: voetgangersexamen 4de leerjaar, 1ste, 2de en 3de leerjaar 

naar speelstad in Wechelderzande  

 Maandag 25 mei en dinsdag 26 mei: pinkstermaandag en facultatieve 

verlofdag: GEEN school 

 Woensdag 27 mei: integratie K3 in het eerste leerjaar, ouders welkom om 

11u 

 Donderdag 28 mei: medisch schooltoezicht 1ste kleuterklas 

 

Noteer ook al zeker in je agenda: zaterdag 6 juni SCHOOLFEEST ! 

 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

