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Kerstontbijt
Donderdag 21 dec. om 9u      eendjes, vlinders en uilen

donderdag 21 dec om  11u      dino’s, 1ste leerjaar
vrijdag 22 dec om  9u      2de en 3de leerjaar

vrijdag 22 dec om 11u      4de, 5de en 6de leerjaar

h

h

h

h
h



eendjesklas

Babybezoek in de klas
Helin is in november grote zus geworden. 
De mama van Helin kwam op bezoek met 
haar pasgeboren dochtertje, Hevi. 
We hebben haar van dichtbij kunnen 
bewonderen. Het was een fijn bezoekje! 

Gevoelens
De eerste week na de vakantie werkten we met alle kleuterklassen 
rond het thema: ‘gevoelens’. Aan de hand van de 
gevoelensprenten van Jules maakten we de gevoelens duidelijk. 
Onze eendjes kunnen nu elke dag zelf aangeven hoe ze zich 
voelen aan de hand van hun eigen gevoelensmeter die ze
 geknutseld hebben. In onze leeshoek kunnen ze kijken in een 
nieuw boekje: ‘Het gevoelensboek van de eendjesklas’. Hierin 
vinden ze foto’s van zichzelf terug waarbij ze de verschillende 
emoties tonen: blij, boos, bang en 
verdrietig. 



Ridders en prinsessen/jonkvrouwen
De afgelopen 2 weken zijn we terug in de tijd gegaan, naar de 
Middeleeuwen.
We werkten rond het thema ‘Ridders en prinsessen/jonkvrouwen’.
Dit naar aanleiding van het grootouderfeest dat rond de 
‘teletijdmachine’ ging. 
Onze klas was omgetoverd in een kasteel met een echte 
ophaalbrug. 
Dit sprak onze eendjes heel erg aan. We hebben vaak geoefend 
voor het dansje voor de grootouders en er werd hard gewerkt aan 
de cadeautjes voor de grootouders. 
Onze ridders hebben een mooie ridderhelm geknutseld en onze 
meisjes een mooi prinsessenkroontje. 



vlinderklas
De maand november is alweer voorbij, tijdens deze maand 
hebben we gewerkt rond het thema gevoelens, licht en donker en 
hebben we hard gewerkt en geoefend voor het grootouderfeest!

Tijdens het thema gevoelens werkten we elke dag rond een 
ander gevoel. We stempelden met vrolijke kleurtjes op vrolijke 
muziek, maakten vuisten wanneer we boos waren en sorteerden 
prenten bij het juiste gevoel.  De juffen speelden elke dag een 
toneeltje waarbij de gevoelens aan bod kwamen.

We leerden ook een heel leuk liedje waarbij we de gevoelens ook 
uitbeelden:
‘Als ik blij ben lacht mijn mond, 
bij verdriet laat ik een traan.
Als ik bang ben doe ik zo,
Als ik boos ben wil ik slaan!’  
(slaan mag niet hé juf?!)



De week nadien was het 
erg donker in onze klas! Er brandden 
heel veel kaarsjes en kleine lichtjes in de 
klas, dit was super gezellig. Zo gezellig 
dat onze vlinders er zelfs een 
beetje stil van werden. 
We knutselden een grote wolk met 
watjes, wat was dat lekker zacht. 
Natuurlijk mochten de ster en Janneke 
maan niet  ontbreken! We probeerden 
tijdens het schilderen om mooi binnen de 
lijntjes te blijven, dit lukt al aardig goed!
Hebben jullie het versje al gehoord dat 
jullie vlinder kent over licht en donker? 
Ze kennen dit supergoed! 

Tot slot was er nog het 
grootouderfeest, hiervoor werd er 
hard gewerkt aan het dansje, de 
attributen en niet te vergeten: het 

cadeautje. De vlindertjes waren heel tros op 
het resultaat!
Naast al dat werken maakten we zoals 
gewoonlijk weer heel veel plezier en 
speelden we gezellig samen in ons klasje.



uilenklas
Ook de uilen werkten rond gevoelens. 
Gevoelens uitbeelden bleek niet altijd even  
gemakkelijk te zijn! Hoe beeld je bang zijn uit...? 
Of hoe laten we zien dat we boos zijn…? Aan 
de hand van foto’s zijn we dan aan het oefenen 
gegaan in de spiegel. Tegen het einde van de 
week konden de andere kindjes al raden wat 
er werd uitgebeeld! Elke vrijdag doen we een 
gevoelenskring. Hier vertellen we aan 
elkaar welk gevoel we deze week wel eens 
hebben gehad. Waarom was je blij deze week? 
Ben je boos geweest en waarom? …
 

Elke maand gaan we 
nieuwe boekjes kiezen in 

onze schoolbib. Ook deze 
maand zijn we op 

speurtocht gegaan en 
hebben we leuke boekjes 

gekozen. Deze worden dan 
in onze leeshoek geplaatst 

waar de kinderen 
zelfstandig 

kunnen lezen.



De voorbije twee weken hebben we gewerkt rond het thema 
robots! We hebben robots gemaakt uit verschillende materialen 
en groottes. Zo hebben we robots gemaakt uit blokken, k’nex, 
papier, klei,…. Natuurlijk vonden we het super leuk om met onze 
robot op de foto te gaan! Tussen al het knutselen en bouwen door 
hebben we ook hard geoefend op het 
bewegen als een robot want dit is toch maar iets vreemd hoor… 



dinoklas
Thema gevoelens :
Voor één keer was ruzie maken toegestaan. 
We maakten met wasco krijtjes ruzie op 
papier. In spiegels probeerden  we ons 
spiegelbeeld te tekenen. Sommige kinderen 
vonden het leuk om in de spiegels gekke 
gezichten te trekken of grimassen na te 
bootsen.

We maakten onze eigen versie van het 
beroemde schilderij: “de schreeuw” 
van Edvard Munch. De kinderen 
filosofeerden over de betekenis 
achter het schilderij. Er kwamen 
heel wat leuke dingen naar 
voren. Bv. “ de vrouw op het 
schilderij is bang, zij wordt 
achtervolgd door twee 
mensen “



Thema dino ’s 
Voorbereidend schrijven
Geen dino ‘s zonder scherpe hoektanden. Het schrijfpatroon 
werd in stapjes aangeleerd en ingeoefend. Eerst met onze wijs-
vinger in de lucht, vervolgens met water en onze wijsvinger op de 
grond, daarna met krijt op krijtborden en als slot met potloden op 
papier.
Creativiteit alom!
Hoe maak je groen? Onze kinderen hebben het kunnen uittesten.
Met klei maakten we allerlei dino’s. Sommige dino’s hadden 
stekels, andere dan weer vleugels. Sommige dino’s waren groot, 
andere dan weer klein.



Grootouderfee
st!





eerste leerjaar 1
Op donderdag 23 november gingen de leerlingen van het eerste 
leerjaar naar de sporthal in Merksplas.
Ze namen deel aan de activiteit: ’Kronkeldiedoe’.
Na een gezamelijke opwarming met een leuk dansje konden de 
leerlingen via een 
doorschuifsysteem de verschillende oefenstanden doorlopen.
Steppen, puzzelen, evenwichtsoefeningen, behendigheid, skat-
en, trekken, duwen, klimmen, klauteren, balanceren en hoepelen 
waren enkele leuke 
activiteiten en het 
mega grote 
springkasteel vonden 
ze super.



tweede leerjaar 2

Vol spanning stonden de leerlingen van het tweede leerjaar te 
wachten op de bus. Het was niet zomaar een bus, maar de echte 
BIBbus! Deze bracht ons naar de bib van Turnhout.  Daar 
aangekomen werden we overspoeld door allerlei verschillende 
soorten boeken: leesboeken, stripboeken, gedichtenbundels, 
luisterboeken enzovoort. Door  enkele leuke spelletjes leerden we 
de bib al iets beter kennen. Wist je trouwens dat kinderen tot 18 jaar 
gratis lid kunnen worden en we elke keer wel 10 boeken kunnen 
uitlenen? Reden te meer om snel naar de bib te gaan!

Uitstap
naar

de
bib



derde leerjaar 3
We willen werken aan een fijne speelplaats voor iedereen!
Het is de plek waar onze kinderen ‘samen’ spelen.
Er zijn heel wat spelletjes die we ‘samen’ kunnen doen. Dat willen 
we extra in de verf zetten.
Spelletjes, spelregels, ... worden daarom opgehangen op de 
speelplaats.
De kinderen van het 3de leerjaar maakten reeds kennis met een 
aantal van die spelletjes.
We bekeken de spelregels en probeerden ze uit.



Tijdens de lessen WO zijn we begonnen met een nieuw thema: 
Naar het park.

In Turnhout hebben wij een heel mooi park, het Stadspark.
We zijn er naartoe geweest om te ontdekken wat een park is.
Wandelen, kijken, luisteren, voelen ... .
Welke bomen staan er? Welke dieren leven er? Wat kunnen we er 
doen?
Hoe houden we het park proper? Wie komt er naartoe? ...



vierde leerjaar 4
Het vierde leerjaar is erg trots op hun 

klashond Milou.

Donderdag is de lievelingsschooldag van alle vierdeklassers.  
De reden is hun klashond, Milou.        
      
 s’ Morgens verwelkomt Milou elke leerling persoonlijk met een 
handkusje/likje.  De  kinderen zeggen hallo door een zachte aai. 
Heel de donderdag is het merkbaar veel rustiger in de klas. Milou 
komt geregeld enkele kinderen aanmoedigen tijdens het werken 
door gewoon even naast hen te komen zitten.  De kinderen leren 
aan de houding van de klashond hoe deze zich voelt . Ze kunnen 
iedereen goed vertellen hoe je een hond moet benaderen. En ze 
leren verantwoordelijkheid te dragen. Omdat ze deze samen 
dragen en er mekaar  aan helpen herinneren,  wordt de klasgroep 
ook wat hechter. Milou is een kei in kinderen troosten of kalmeren 
wanneer die het even heel moeilijk hebben. Het is echt duidelijk 
dat alle kinderen er een beetje vrolijker van worden.



Zichtbaarheid

De donkere periode is weer aangebroken. Daarom zijn we 
traditiegetrouw gestart met de fluo actie. We moedigen alle 
leerlingen aan om goed zichtbaar te zijn en een fluo hesje te 
dragen. Dagelijks krijgen de leerlingen hiervoor een sticker. Met 
deze stickeractie kunnen ze gratis naar de Zoo. 

We proberen onze kinderen echt te laten inzien dat fluo hesjes 
effect hebben. Hiervoor werd er in onze kelder een parcours 
gemaakt. In groep, gewapend met een zaklamp gingen de 
leerlingen van het tweede tot het zesde op onderzoek. En ze 
merkten al gauw dat de reflecterende woorden en figuren goed 
zichtbaar waren en donkere kleuren niet. 
In de klas mochten ze ook hun hesje tunen met textielverf en 
stempels. Meerdere kinderen vinden hun hesje nu al leuker… 
Hopelijk blijft iedereen het trouw dragen tot aan de 
krokusvakantie… Want onze leerlingen worden heel graag gezien!



vijfde leerjaar5
HUMORFESTIVAL 
Vlak voor de herfstvakantie sloten we 
af met het humorfestival. Heel wat 
ouders kwamen genieten van de grap-
pige sketches die de leerlingen van het 
vijfde leerjaar brachten. De
 belangrijkste boodschap blijven we 
hopelijk nog lang onthouden: samen 
lachen is samen leven!

 HOEKENWERK EN KNUTSELEN
 Deze maand zijn we 
verschillende keren op 
stap gegaan,  maar ook 
in de klas werkten we 
hard. We vonden vooral 
 hoekenwerk en
 schilderen het leukst!

STEM IN DE TALENTENSCHOLEN
In de Talentenscholen waren we deze maand weer welkom voor 
de STEM-dag en de STEM-academy. We leerden fietsbanden 
repareren, maakten een 3D-puzzel, een pantograaf en vloeibare 
zeep. Ook leerden we een ozobot programmeren.



zesde leerjaar 6
Taalbende
De Taalbende van het zesde leerjaar werkte 
hard aan de creatie van hun eigen film.  Ze 
schreven zelf hun verhaal, zorgden voor 
geluid en muziek, speelden de rollen, 

regisseerden het, 
zorgden voor 
reclame en filmden alles. Op vrijdag 
10 november kregen de kinderen van 
de lagere school hun film ’De verlaten 
school’ te zien. Dikke proficiat voor de 
leerlingen die er samen een pareltje 
van hebben gemaakt!

STEM-dag
Op dinsdag 14 november trokken we 
richting Zenit en de Talentenschool 
voor een heuse STEM-dag. We kregen 
wiskunde, bezochten de drukkerij, 
maakten muziek met bananen en 
onderzochten een bij. De lekkere 
pasta ’s middags was een leuk 
extraatje!



STEM-academy
Op dinsdag 21 november stond onze maandelijkse STEM-acad-
emy op het programma. Deze keer konden we genieten van 
een sessie techniek. We maakten trilbots. Deze kleine robotjes 
aangedreven door een motortje lieten we zo snel mogelijk vooruit 
stappen. Dat dit bij de ene al beter lukte dan bij de andere, zagen 
we tijdens het wedstrijdje!



Schoolnieuws
Een nieuw schoolproject!

Vanaf dit schooljaar starten we met het project ‘Warme school’. 
Vijftig scholen in 5 Vlaamse steden doen mee!

Tijdens drie schooljaren 
werken we in BS Kameleon aan visie, 
werkvormen, afspraken, activiteiten, ...  
zodat kinderen heel graag naar school 
komen en in een fijne sfeer kunnen leren 
en leven. We besteden ook aandacht 
aan het welbevinden van 
leerkrachten. Blije leerkrachten, blije 
kinderen! 

Via de Babbelbox houden we jullie zeker en vast op de hoogte 
over de stand van zaken. 

BS Kameleon wordt een warme school! 
Samen gaan we er voor

Belangrijk nieuws van de stad Turnhout

Tot hiertoe werden er in Turnhout bijna 900 
onderwijscheques uitgeschreven.
De cheques blijven geldig tot 31/12/2017, in de 
praktijk betekent dit dat de ouders hun cheque 
ten laatste op vrijdag  22/12/2017 dienen af te 
geven op hun school.
Ongeveer 4% van de cheques werden nog niet verzilverd. Kijk 
dit dus zeker na!
 
De nieuwe lichting cheques zullen begin februari verstuurd 
worden naar de gerechtigden.



Nieuws uit de schoolbib

Het kinderparlement 

Harry Potter 
is gearriveerd in onze 

schoolbib!
De eerste 5 boeken van 

Harry Potter zijn vanaf nu 
beschikbaar in de 

schoolbib. Deze boeken mag 
je natuurlijk langer dan 1 

week lenen.

Middagsport
Het is weer zo ver: sinds begin november komen er iedere dins-
dag een aantal studenten middagsport geven. Deze maand zijn 
het vijfde en zesde leerjaar aan de 
beurt. Trefbal, voetbal,… samen 
met de studenten maken ze er een 
sportieve middag van!

Middaglezen
De studenten komen op 
donderdagmiddag ook lezen met 
enkele kinderen van het 2de leerjaar. Na de kerstvakantie zijn de 
kinderen van het 1ste leerjaar aan de beurt. 

De leerlingen van het kinderparlement hebben hard gewerkt aan 
hun eigen prikbord in de zaal van de lagere school. Daar kan je 
zien wie er allemaal in het kinderparlement zit.

Er hangt ook een brievenbus aan het prikbord en invulbriefjes. 
Daar kunnen jullie al je vragen en ideetjes noteren en posten voor 
het kinderparlement. 
Bij elke vergadering maken we de 
brievenbus leeg en lezen we alle briefjes. 
Zo proberen we dan te werken aan al 
jullie ideetjes en  problemen. 

Studenten op school



Allerliefste Sinterklaas en swarte Pied,
Ik ben dit jaar heeeeeel stout braav 
geweest! ik hep ook goet opgelet in de 
klas en alteit goet geleistert naar de 
juv! ik kan al supergoet schreiven. 
hellemaal sonder vouten!
kreig ik dan een kaadoootje? Dit wil ik 
geel graag:

heel feel liefe groetjes van



Niet vergeten 

  Vrijdag 1 december
  zwemmen 345

  Dinsdag 5 december
  bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten

  Donderdag 7 december
  kijkdag voor nieuwe kleuters

  Vrijdag 8 december
  zwemmen 345

  Vrijdag 15 december
  zwemmen 345

  Maandag 18 december
  zwemmen K3

  Donderdag 21 en vrijdag 22 december: 
  kerstontbijt

  Donderdag 21 december
  ouderavond, wij verwachten alle ouders voor een 
  individueel gesprek

  Vrijdag 22 december
  1ste rapport en start van de kerstvakantie

  ! noteer ook alvast !
  dinsdag 12 december om 19u
  infoavond boerderijklassen 

  2de en 3de leerjaar

  dinsdag 30 januari om 19u  
  infoavond bosklassen

  5de en 6de leerjaar


