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Vrijdag  27 februari 2015   

 

 

Wij vieren carnaval! 

Voor één dagje mochten alle kindjes 

eens gek verkleed komen naar de klas, 

want het was carnaval! We hebben die 

dag lekkere cupcakes gemaakt en 

nadien met alle kleuters gedanst, 

confetti in de lucht gegooid en zelfs 

een poging gedaan om serpentines te 

blazen!  

 

 
 

Dino’s in K2 

Werken en leren over Dino's: de kinderen 

maakten een dino-staart en -hoed. We kwamen 

o.a. ook te weten dat één dinovoetspoor groter 

is dan al onze voeten te samen!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet vergeten: maandag 9 maart, GEEN SCHOOL, pedagogische studiedag 

 



 

Schrijfpatronen in de 3de kleuterklas 

De kinderen van de 3de kleuterklas leerden deze week een nieuw schrijfpatroon 

nl. de omgekeerde kikkersprong. Natuurlijk oefenen we eerst op grote vlakken 

vooraleer we het A4 – papiertje erbij nemen!   

 

 
 

Maskers in het eerste leerjaar 

 

In het eerste leerjaar maakten de 

kinderen kleurrijke Afrikaanse 

maskers 

Ze maakten kennis met een vrolijk 

Swahili liedje waarmee je je vrienden 

begroet: jambo ndugu , gegroet 

vriend!  

 

 

 

 

Ook met carnaval vonden we het leuk om ons te verkleden … 

 

 

 
 

 

 



 

2de leerjaar 

Vandaag was de eerste keer Muse met Juf Marian! 

We werkten rond verschillende soorten personages en beroepen. 

Een kok, een juf/meester, politieman, dokter … ze kwamen allemaal aan bod! 

Kunnen jullie raden welk beroep we uitbeelden? Veel succes! 

 

   

   
 

Bewegingsjungle 3de leerjaar 

Samen sporten, superleuk! 

 



 

AROMAGIC 

 

Het vierde leerjaar ging vandaag naar de voorstelling “ AROMAGIC “ in de 

Warande.                                                

Om dit toneel voor te bereiden werkten we een hele week rond smaak. In 

groepjes maakten we een collage, een woordspin en we vergeleken onze 

eetgewoontes.  We onderzochten de smaakpapillen op onze tong. Want hoe meer 

papillen, hoe sterker je alles kan smaken. We proefden dan ook de verschillende 

smaken : zoet, zuur, zout en bitter. Maar ook typische smaken van bij ons en van 

andere landen.  Alle kinderen hadden een gerechtje bij dat typisch is voor hun 

land van herkomst. We konden vele dingen  proeven. Zo ontdekten we vele 

uiteenlopende smaken. Dat de Thaise keuken het pikantste was, hebben we met 

traantjes in de ogen kunnen vaststellen. Het smaakte allemaal heerlijk! Aan alle 

mama’s en papa’s : “Dank je voor jullie hulp!” 

 

 

 
                       Macaroni    Thaise soep met kip en scampi en rijst met groenten 

                       

 

 

 

 

 



 

Briefje uit het 5de leerjaar 
Beste lezers, 
Deze maand zijn we gaan schaatsen, dat was heel leuk. In februari was het ook carnaval. 
De kinderen waren grappig, mooi en schattig verkleed. Het was heel leuk, wij moesten 
niet leren. Wij mochten de hele tijd spelen en workshops doen. Het was super!! Er waren 
zelfs springkastelen. Het was een van de leukste dagen van het schooljaar. 
In februari was het ook krokusvakantie. Die dagen hebben we allemaal iets leuks gedaan. 
Toen het terug school was, was het een beetje anders. In de berenbus waren er 
bijvoorbeeld nieuwe plaatsen. 
Groetjes, 
Berik en Cedric 
 

 

Mus-e in het zesde leerjaar 
 
Maandag 23 januari stond er in de voormiddag een verrassing op het zesde leerjaar te 
wachten: een ganse voormiddag mus-e met Marian! We werkten ons sidonieke af en 
maakten een cornetmuts. Het sidonieke maakten we met een kartonnen rol en een ei van 
isimo. We plakten de nek en het hoofd aan elkaar. Daarna wikkelden we het hoofd in 
papier-maché en lieten we het drogen.  Wanneer dit droog was moesten we het hoofd 
schilderen. Daarna begonnen we aan de cornetmutsen. We moesten stukken stof naaien. 
Hiervoor maakten we eerst zelf onze patronen. We mochten dit ook versieren. Wij 
kunnen alvast niet meer wachten tot de volgende mus-e les! 
 
Anika, Imke en REda 

 

 

 



Anderstalige nieuwkomers 

 

Yasser en Wissal brachten vandaag een bezoekje aan de winkel. Ze hebben al 

veel Nederlandse woorden bijgeleerd. Vandaag was dat aan de hand van concrete 

producten. Ook moesten ze zelf aan voorbijgangers vragen waar ze het katten-

eten kunnen vinden. Dat was heel knap!  

 

 

 

Juf Liesbeth 

 

Meester Bart, die op onze school Katholieke godsdienst 

geeft en Nederlands aan anderstalige nieuwkomers, is 

helaas enkele weken thuis door een sportongeval. We 

wensen hem een spoedig herstel. 

 

De volgende weken neemt juf Liesbeth zijn taak over. 

Welkom in ons team! 

 
 

Schoolfotograaf 

 

Maandag komt de schoolfotograaf! 

Brengen jullie je mooiste glimlach mee? 

 

Er worden zowel individuele foto’s, familiefoto’s met 

broers en zusjes als klasfoto’s getrokken.  

Voor de kinderen uit het 5de en 6de leerjaar nemen we 

ook pasfoto’s met een witte achtergrond. 

Wij verwachten de levering nog voor de paasvakantie. 

 



 
Complimentenweek 

 

We hebben op onze school een werkgroep 

positief schoolklimaat. We werken verschillende 

projecten samen uit.  

Volgende week is het complimentenweek op 

school. In elke klas besteden we extra aandacht 

aan elkaar. Iemand een compliment geven doet 

wonderen.  

1 maart is nationale complimentendag: zoek 

thuis ook een momentje voor een 

complimentje!  

 

 

 

MOS 

Milieuzorg op school … 

Ook de afgelopen weken hebben we niet stil gezeten op het vlak van MOS.  

Onze kinderen vinden het fijn om in de natuur te werken, ze helpen ook mee met 

het schoolterrein proper te houden, lichten te doven, deuren te sluiten en afval 

te beperken. We belonen hen met MOS-puntjes die ze kunnen inruilen voor een 

duurzame beloning. 

 

Onze werkgroep is bezig met de voorbereidingen van de wereldwaterdag op 

vrijdag 20 maart. We doen dan samen met alle Turnhoutse GO! scholen mee aan 

de “walk for water”. Kinderen uit het zuiden moeten elke dag 6km wandelen 

voor zuiver water. Tal van leuke activiteiten, allemaal over de waterproblematiek, 

staan dan op het programma. 

 

 
 

 

Ook onze openluchtklas, onze Kamielklas, maakt zich stilletjes aan klaar voor de 

lente. Volgende woensdag wordt door de mensen van natuurwerk ons 

wilgenscherm geplaatst. Spannend!  

 



Paasontbijt 

 

Dit jaar is de verdeling voor het paasontbijt als volgt: 

 

 Donderdag 2 april om 9u: 1ste, 2de en 3de leerjaar 

 Vrijdag 3 april om 9u kleuters 

 Vrijdag 3 april om 11u 4de, 5de en 6de leerjaar 

 

 

Een uitnodiging met inschrijfstrookje voor ouders volgt 

later nog. 

 

 

 

 

 

 

Datums op een rijtje 

 
 Maandag 2 maart: start complimentenweek en schoolfotograaf 

 Woensdag 4 maart: plaatsing wilgenhut 

 Maandag 9 maart: pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL 

 Dinsdag 10 maart: zwemmen 1 en 6 

 Dinsdag 17 maart: 6de leerjaar hospiteerdag in talentenschool Turnhout en 

zwemmen 1ste leerjaar 

 Vrijdag 20 maart: wereldwaterdag@school 

 Maandag 23 maart: besteldag april en zwemmen K3 

 Dinsdag 24 maart: zwemmen 3 en 5 

 Dinsdag 31 maart: zwemmen 3 en 5 

 

 

 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

