
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag  23 december 2016   

 

Peuterklas 

Sinterklaasbezoek op school  

Op 6 december 2016 vond het Sinterklaasfeest plaats. Sinterklaas en zijn 

Zwarte Pieten kwamen op bezoek! Onze kleuters hadden een mooie Pietenkroon 

geknutseld. Uit het boek van Sinterklaas werd al snel duidelijk dat Sinterklaas 

had gezien dat onze kindjes erg flink waren geweest! Ze kregen allemaal een 

cadeautje en een mandarijn van Sinterklaas!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Kerstmis 

In ons klasje is tijdens de laatste 2 schoolweken voor de vakantie een gezellige 

kerstsfeer op te snuiven. Onze kindjes hebben geholpen met het versieren van 

de kerstboom in de klas. Wat kunnen ze dat al goed! Ook in ons poppenhuis 

kunnen de kleuters zelf een kerstboom versieren met kerstballen en slingers. Ze 

maken er telkens weer een super mooie kerstboom van!  
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Schrijfdans 

 

Onze jongste kleuters doen al 

ervaringen op met schrijfdans. Ze 

voeren dan grote bewegingen uit op 

muziek. Soms werken ze met wasco’s 

op papier, andere keren werken ze 

met scheerschuim en verf, … Dit is 

telkens een erg leuke ervaring! 

 

 

 
 

Na de kerstvakantie zullen de oudste kindjes van ons klasje (geboortejaar 2013), 

naar de klas van juf Jasmine (eerste kleuterklas) gaan. We zullen ze zeker 

missen in ons klasje! Gelukkig zien we hen nog elke dag op de speelplaats! 

Daarnaast mogen we in onze peuterklas ook twee nieuwe vriendjes verwelkomen!   

Alvast een prettige kerstvakantie! En de beste wensen voor 2017! 

 

1ste kleuterklas 

 

Onze eerste kleuterklas maakte vorige week 

een leuke uitstap naar vijver-en tuincentrum 

Pelckmans. Ze gingen daar op zoek naar 

allerlei soorten kerstbomen! Een groepsfoto 

mocht ook niet ontbreken natuurlijk.  

 

We hebben deze 

weken ook hard 

gewerkt aan onze 

nieuwjaarsbrief en 

andere 

knutselwerkjes in 

thema kerst.  

  

 

We kijken alvast uit naar de 6 kindjes die overkomen uit de peuterklas. Leuk om 

met deze kindjes te spelen en te leren in onze klas! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2de kleuterklas 

 

Wat een drukke maar super leuke maand 

is het geweest!  

We hebben geleerd over Sinterklaas en 

Zwarte Piet. Natuurlijk is hij ook 

langsgekomen op school! Ook al zijn de 

kindjes van de 2e kleuterklas soms 

deugnieten, toch hebben ze allemaal een 

cadeautje gekregen en wat waren ze er 

blij mee!!  

 

 

 

Toen Sinterklaas weer naar Spanje is 

vertrokken zijn we beginnen leren over 

Kerstmis.  

Er staat een leuke kerstboom en er 

hangt veel versiering in onze klas. 

 



We hebben hard geknutseld en een mooie nieuwjaarsbrief gemaakt. Natuurlijk 

hebben we ook veel geoefend op ons versje van onze nieuwjaarsbrief! En wat 

kunnen we dit goed!!  

 

3de kleuterklas 

 

stagiaire Ellen 

Juf Ellen kwam ons gedurende twee weken vergezellen in de klas.  

Zij werkte het thema speelgoed uit. Samen met haar deden de kleuters  

hele leuke dingen. Zij knutselden onder andere een tol en speelden toneel  

met gekke sokpoppen. De poppenhoek werd omgebouwd tot een speelgoedwinkel, 

de boekenhoek werd omgetoverd tot een speelgoedmuseum.  

De kleuters gingen op ontdekking en leerden al spelend eigenschappen van 

‘speelgoed van vroeger’ kennen.  

 

 

Juf Ellen, bedankt om ons deze leuke weken te 

bezorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ste leerjaar 

Sint en piet op bezoek 

Als voorbereiding op de komst van de sint leerden we tijdens de les muzische 

vorming onze meegebrachte schoen tekenen en schilderen met waterverf. 

Op 6 december was het feest.  ’s Morgens vonden we iets lekkers in onze 

schoenen.  We oefenden ons liedje en dansje, we knutselden leuke zwarte pietjes 

en verkleedden ons. Na de speeltijd kwam dan eindelijk de sint op bezoek 

vergezeld van twee zwarte pieten. 

  

  
 

 

2de leerjaar 

 

Jeuj! Het is weer vrijdag! Juf Marian komt in onze klas! 

Deze week werkten we met verschillende soorten muziek en hoe je daarop kan 

bewegen. 

Zo bewogen we met pittenzakken en mochten we ons eigen plattegrond tekenen 

van onze weg die we in de zaal aflegden. 

Daarna mochten we op een groot papier onze eigen weggetjes nog eens tekenen 

en versieren met allerlei dingen daarrond (een kat, een huis, bomen …).   

Kijk maar eens naar ons mooi resultaat! 



                                      
 

       

  
   

 

3de leerjaar 
 

De leerlingen van het derde leerjaar gingen 

enkele weken geleden in kleine groepjes aan 

de slag en verzonnen zelf een recept. Uit 

alle recepten die ze bedacht hadden, 

hebben we uiteindelijk gestemd voor één 

gerecht dat we zouden klaarmaken. Vorige 

week woensdag was het eindelijk zover en 

hebben onze chef koks het beste van 

zichzelf laten zien. Ze hebben heerlijke 

macaroni met kip gemaakt!  



 
   

 

 

 

 

4de leerjaar 

De mannequin challenge.Ken je dat?  

De mannequin challenge is dat de zo haastige wereld  even lijkt  stil te staan. De 

kinderen van het 4de bespraken per 2 of 3 wat ze gingen doen. Vervolgens 

beeldden ze dit uit en bevroren ze op het teken van de juf. Er werd dan een kort 

videofragment opgenomen van de wereld die even stilstond of de mensen die 

veranderd waren in etalagepoppen…                                                                                  

Voor de andere opnames werkten de leerlingen in 2 groepen. Het concept bleef 

hetzelfde, maar nu hadden de leerlingen alles zelf in handen, ook het filmen. Je 

zal binnenkort de filmpjes kunnen bewonderen op facebook. 

 

 

Zelf papier scheppen. 

In het 4de hebben we zelf een kerstkaart gemaakt. Niet alleen het gedichtje, 

maar ook het papier van de kaart. Van duizenden gescheurde snippers van witte 

brood- en fruitzakken maakte we een natte brij. Met een zeefje schepten we 

wat van deze papierbrij uit de emmer. Vervolgens persten we het water met een 

ander zeefje uit de brij. Dit werd enkele dagen te drogen gelegd en dan konden 

we het versieren en met schrijven beginnen. 

               



Theaterlezen 

Milan, Djemy, Lyam en Maartje gaan 4x per week bij juf Griet theaterlezen. 

Op maandag leest de juf een nieuwe tekst voor en luisteren de kinderen naar het 

hele verhaal.  

Daarna oefenen ze elk hun eigen rol, elke dag opnieuw.  Hierbij is het belangrijk 

dat ze naast het vlot lezen ook de juiste intonatie gebruiken, net alsof ze 

toneelspelen. 

Op vrijdag lezen ze hun tekst voor aan een publiek dat ze zelf kiezen, bv. juf An 

of juf Debbie, kinderen van een andere klas,.. 

Deze week hebben ze voor hun klasgenootjes voorgelezen en ze deden het erg 

goed ! 
 

            
                                                                                                  

 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 



5de leerjaar 

 

Juf Marian van Mus-e en haar man leerden de leerlingen van 5de leerjaar sjorren 

aan hun stoel. Toen ze het konden, gingen ze een kerstboom maken met 

versieringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 5de leerjaar moest naar de medische controle in het CLB. Wat het CLB deed 

was gehoor testen, dieptezicht controleren en de ruggengraat controleren enz. 

En geloof het of niet … onze oren zijn allemaal in orde!  

 

Van Betuel, Renzo en Cosmin 

  

 

6de leerjaar 

Taalbende: Topsecret! 

In het zesde leerjaar werkten we de deze periode rond geheimschrift. De 

leerlingen werden iedere les opnieuw uitgedaagd om codes te kraken. Ook voor 

jullie hebben ze er een aantal in petto. Wie slaagt erin de codes te ontcijferen? 



 

23-9-10   8-5-2-2-5-14   4-9-20   20-8-5-13-1  15-22-5  3-15-4-5-11-18-1-

11-5-18-19 

 

7-5-12-5-5-18-4 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

6-9-10-14-5  11-5-18-19-20-1-22-15-4  5-14  5-5-14  7-5-12-21-11-11-9-7 

 

14-9-5-21-23-10-1-1-18 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 



…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

 

_ _ _    _ _  / . . . .   . .   .   . _ .   _ _ _   _ _ .   . _ . .   . .   .   . . _ .   .   _ . / _   .  / . _ . .   .   . _ .   .   

_ .  

 

/ _ _   _ _ _   .   _ / . _ _ _   . / . . . _   .   .   . _ . . / . _ _   .   . _ .   _ . _   .   _ . 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

Veel succes! 
 

 

 

Wensbomen 

 

In het zesde leerjaar werden er prachtige 

wensbomen gemaakt. Eerst werden de takken 

op maat gezaagd, daarna knoopten de 

leerlingen ze aan elkaar om er tenslotte 

wensen in te hangen.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Naschoolse studie, nu ook voor het 4de leerjaar 

De kinderen van het 5de en 6de leerjaar krijgen elke dinsdag en donderdag de 

kans om in de naschoolse studie te blijven. Dit telkens van 16u tot 16u30. Juf 

Annick of Juf Els bieden dan huiswerk- en studiebegeleiding. We rekenen 1 

euro aan voor dit half uur. 

Na de kerstvakantie kunnen ook kinderen uit het 4de leerjaar deelnemen. 

Inschrijven via de aparte brief is verplicht. 

 

Grote ruilbeurs 

Op vrijdag 27 januari staat onze grote ruilbeurs weer op het programma. Om de 

2 jaar geven we kinderen de kans om nog bruikbaar en proper speelgoed met 

elkaar te ruilen. Kinderen krijgen “kamielekes” in een bepaalde kleur voor 

meegebracht speelgoed en kunnen dan binnen die kleur iets leuks van iemand 

anders kiezen. 

Begin januari volgt nog een briefje met meer uitleg en afspraken. Bewaar alvast 

de nog leuke en bruikbare spulletjes voor 27 januari! 

 

 

Datums op een rijtje 

 
 Maandag 9 januari: terug naar school, instapdag nieuwe kleuters. Toneel Max Last 

voor 1 en 2 

 Dinsdag 10 januari zwemmen voor 1 en 6. Toneel 4Hoog voor 3 en 4 

 Woensdag 11 januari medisch schooltoezicht 3de leerjaar 

 Maandag 16 januari: zwemmen voor K3 

 Dinsdag 17 januari: zwemmen 1 en 4 

 Donderdag 19 januari: 6de leerjaar project Europa direct in de Warande +  

personeelsvergadering, waardoor geen studie voor 456 

 Vrijdag 20 januari: vergadering kinderparlement 

 Maandag 23 januari: 5de leerjaar American Games. Vergadering oudercomité om 

18u30. Iedereen welkom! 

 Dinsdag 24 januari: zwemmen 1 en 4 

 Donderdag 26 januari: kijkdag voor nieuwe peuters 

 Vrijdag 27 januari: grote ruilbeurs 

 Dinsdag 31 januari: zwemmen 1 en 4, toneel Bronks voor 6de  
 

Fijne kerstvakantie!!! 
 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

