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Vrijdag  19 december 2014   

 

 

Onze kleinste kapoenen bezoeken tuincentrum Pelckmans 

 

De kindjes van de eerste kleuterklas van juf Jasmine leerden over het thema 

kerst.  

Hun allereerste echte nieuwjaarsbrief klinkt prachtig! 

Donderdagochtend werd de gezellige kerstsfeer uit hun klasje nog wat groter 

door een kijkje te gaan nemen bij de kerstshow van tuin-en vijvercentrum 

Pelckmans! Samen met de bus op uitstap, samen tussen de kerstbomen, de 

lichtjes en slingers … Superleuk!  

 

Na de vakantie verwachten we weer enkele nieuwe kindjes in ons klasje: van 

HARTE WELKOM nieuwe vriendjes! 

 

 

 



K2 in kerstsfeer 

Deze week werkten natuurlijk ook onze kleuters uit de 2de kleuterklas rond 

kerstmis, we maakten kerstballen met onze eigen foto erin. 

Ook oefenden we onze Mega nieuwjaarsbrief (hier verklappen we nog niet teveel 

over) 

We kijken al uit naar het kerstontbijt vrijdag en in de namiddag sluiten we het 

eerste trimester af met een kerstfeestje. 

Benieuwd? Kijk eens op onze website of misschien komt er wel eens een foto 

voorbij op facebook! 

 

 

 

 

In K3 leren we van A tot Z...  

 

De kleuters van de 3de kleuterklas 

leren ze allemaal! Elke week leren 

we over een andere letter. Thuis 

gaan de kleuters op jacht naar het 

leukste ding, de mooiste prent of 

ze maken zelf een tekening van iets 

dat begint met de letter van de 

week. Zoals de O van 

ooooooooogschaduw of de I van 

iiiiiiiiikea!  

 

 

We verzamelen alles in onze letterdoos. Op onze lettermuur komt dan telkens 1 

prent, zo kunnen we ook goed zien welke letters nog niet aan de beurt zijn 

gekomen.  

Welke letter zou de volgende zijn?!   

 

 



Pieten uit het eerste 

Vol verwachting keken we uit naar de komst van de sint. Nog even onze liedjes 

oefenen en nog een groepsfoto van de zwarte kapoenenpieten van het eerste 

leerjaar. 

 

 
 

 

Zwempret met het 2de en het 4de leerjaar! 

De voorbije 11 weken zijn de kinderen van het 2de leerjaar en het 4de leerjaar 

gaan zwemmen in Arendonk. Wat hebben ze daar veel dingen geleerd: duiken 

naar ringen, zwemmen door een hoepel, leren drijven, beenbewegingen, 

armbewegingen …  

Sommige kinderen behaalden zelfs een echt zwembrevet in het grote bad!  

Een dikke bravo voor alle kinderen! 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het 2de leerjaar op bezoek aan Zenit Turnhout!   

Op 1 december 2014 was het zover! We gingen op bezoek 

naar SO Zenit Turnhout.   

Daar hadden ze twee workshops voor ons klaar staan: 

Lassen en Bouwen! 

Bij het lassen mochten we zelf ons eigen naamkaartje 

lassen en bij het bouwen mochten we een echte muur 

bouwen met echte bakstenen. Wat een pret hadden we! 

Nogmaals dank aan de 

papa van Rune. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije werktijd in het 3de leerjaar  

De laatste week deden we in de klas vrije werktijd. Dit is geen vrije tijd, maar 

werktijd die de kinderen vrij kunnen invullen door uit een heleboel activiteiten te 

kiezen. 

Zo maakten we de nieuwjaarsbrief voor de ouders, oefenden we tafels, 

knutselden kerstkaartjes, deden een elastiekjesspel waarbij we ook met 

tientallen moesten tellen, oefenden we met geld tellen, zochten woorden met 

gegeven letters, deden een super moeilijke zoekplaat in verband met kerst, 

maakten zelf raadseltjes, ...  Kortom er was een gezellige werksfeer in de klas. 

Op deze manier oefenen we verantwoordelijkheid nemen voor opdrachten, een 

opdracht op een zelfstandige manier afmaken en samenwerken met alle kinderen 

van de klas. Een leuke werkvorm die we nog vaker gaan doen! 

 



Schrijven met een andere school 

In het vierde leerjaar leerden de leerlingen hoe je een brief juist moet schikken.  

Om dit in te oefenen schreven ze een echte brief die ze dan ook echt 

opstuurden naar een school aan de andere kant van onze provincie. Ondertussen 

hebben onze leerlingen een leuk kerstkaartje en een briefje met een tekening 

terug gekregen.                                                                                                                                                                  

Ze waren erg blij met de post van hun nieuwe pennenvrienden! 

 

 
 

 

Een zelfgemaakt kerstkaartje 

Wanneer is een kerstkaartje echt zelfgemaakt?   In het vierde leerjaar namen 

ze dit erg letterlijk. Ze maakten ook zelf het papier. Eerst versnipperden ze 

oude broodzakken (alleen het witte gedeelte).Vervolgens zetten ze deze 

snippers een nachtje in water. Dan voegden ze een stukje gekleurd zijdepapier 

toe en mixten dit tot een dikke brij. Met een plat zeefje schepten ze  deze 

papierbrij op en met het andere zeefje persten ze al het overtollige water eruit. 

Dit moest nog 2 dagen drogen en toen kon het versieren beginnen. Ze maakten er 

prachtige kerstkaartjes van! De foto’s van het papier scheppen kan je op onze 

website of facebook bewonderen. 

 

 
 

 

 



Frans in het 5de leerjaar 

Deze maand hebben we al veel gedaan voor Frans. Vb “défilé de mode”  
Het was een modeshow en er zaten hele leuke dingen tussen. Je ziet ons allemaal 
samen op de foto. We moesten ook over ons lievelingsdier vertellen. “Je parle de 
mon animal favori”. Er waren heel veel leuke diertjes bij. Zelfs mochten de 
kinderen hun huisdier meebrengen in de klas. 
Voor WO leerden we over ons zonnestelsel, dat vonden we heel interessant. De 
eerste trimester is nu al voorbij, die periode was soms moeilijk, maar wel leuk! 
 

 

 
 

Techniek in talentenschool Turnhout 

Op vrijdag  12 december gingen we met de schoolbus naar het Atheneum. 
Daar gingen we onze eigen dobbelsteen maken uit hout. Dat vonden we heel leuk. 
We mochten zelf vijlen en zelf met een kolomboormachine werken. 
Het was even een raar gevoel omdat we het nog nooit hadden gedaan. Na het 
tweede gaatje lukte het al heel vlot. Het resultaat zag er alvast prachtig uit! 

 
Alexandru, Yuran en Reda 

 

 

 



Grote ruilbeurs 

Staat de datum van de ruilbeurs reeds genoteerd in je agenda? 

Op vrijdag 16 januari om 14u verwachten we jullie! Mama’s en papa’s mogen ook 

meekomen. Bekijk zeker onze flyer met alle andere afspraken … 

Speelgoed kan je meebrengen van maandag 5 januari tot en met donderdag 15 

januari.  

 

Naschoolse studie 

Elke dinsdag- en elke donderdagavond organiseren wij naschoolse studie van 

16u tot 16u30. 

Na de kerstvakantie kunnen ook de kinderen uit het 4de leerjaar deelnemen, dit 

samen met de leerlingen van 5 en 6. 

Juf Annick en Juf Els bieden studiebegeleiding aan. Schrijf je in bij de juf van 

je klas. 

 

Nieuwe boekenzakjes 

De kinderen uit het 2de en 3de leerjaar doen mee met ons lees- LIST project. 

Elke woensdag kiezen ze bij juf Griet leesboekjes uit onze schoolbib. Deze week 

kregen ze allemaal een leuke boekenzak. Met dank aan de mama van juf An om ze 

voor ons te maken. 

 
 



Datums op een rijtje 

 
 Maandag 5 januari: instapdag nieuwe kleuters: WELKOM! 

 Dinsdag 6 januari: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 

 Maandag 12 januari: medisch schooltoezicht 5de leerjaar in Mol: neem je 

lunchpakket mee 

 Dinsdag 13 januari: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 

 Vrijdag 16 januari: grote ruilbeurs 

 Dinsdag 20 januari: zwemmen 1ste en 6de leerjaar en toneel voor 1 en 2 

 Maandag 26 januari: zwemmen K3 en kinderparlement en besteldag 

februari 

 Dinsdag 27 januari: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 

 Donderdag 29 januari: 9u tot 12u kijkdag voor nieuwe kleuters 

 Zaterdag 31 januari: spaghettiavond  

 

 
 

 

en onze beste wensen voor een 

schitterend 2015 

 

 

 

 
 

 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

