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Vrijdag  26 februari 2016   

 

 

Nieuwe peuterklas 

Door de groei van onze eerste kleuterklas, werken we voortaan in 

2 vaste groepen. Sinds vorige week maandag komt juf Kim het 

kleuterteam van onze school versterken en neemt zij de 

peuterklas voor haar rekening. Voor onze peuters was het 

superleuk om de nieuwe klas en al het speelgoed te ontdekken!  

Onze kleinste kapoenen leerden deze week over het thema 

bakker. Ze maakten kennis met Bakker Jules, onze klaspop. Ze 

luisterden naar het verhaal ‘Bij de bakker’ en maakten kleurrijke 

taarten. Ook hebben ze als echte bakkers lekkere cakejes 

gemaakt, voor de klas en voor mama en papa. 

En hebben jullie al gehoord hoe mooi wij kunnen zingen? We leerden deze week 

leuke (bakker) liedjes met Jules.  

Vele foto’s van onze klas kunnen jullie ook op facebook vinden. 

  

Eerste kleuterklas 

  Op donderochtend stapten de kindjes van juf Kim en 

juf Jasmine naar bakkerij Christophe aan de Nieuwe 

Kaai. Daar mochten ze mee brood snijden, brood in 

een zakje steken en natuurlijk ook brood kopen voor 

de klas! Het was een fijn bezoekje. Bedankt bakker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIET VERGETEN: maandag 7 maart: pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL! 



Ook bakkers in de tweede kleuterklas 

Deze week leren de kinderen van de tweede kleuterklas mengen, kneden en 

bakken zoals een echte bakker!  

Er staat heel wat lekkers op het programma zoals pannenkoeken, koekjes en 

versgebakken brood.  

Als jullie een heerlijke geur in de kleuterblok opmerken komt het vast en zeker 

uit onze klas! 
 

            
 

 

Derde kleuterklas: op bezoek bij rusthuis 'Aan de nieuwe kaai' 

De kleuters van onze 3de kleuterklas gingen deze maand voor de 2de maal een 

bezoekje brengen aan de mensen van het rusthuis. We spelen dan samen 

superleuke spelletjes en zeggen onze nieuwste versjes en liedjes. Samen 

strekken we ook de benen met verschillende dansjes. 

We gaan zeker nog eens een keertje terug!  

 

 

 



"Graaf" 

Alle kleuters gingen samen naar de voorstelling "graaf" kijken bij pro-pop. Een 

heel leuke, grappige en lieve voorstelling over een konijn dat vriendschap sluit 

met een ei. Het ei, Bom, werd door zijn mama en broertjes achtergelaten omdat 

hij niet kon vliegen en dus niet mee kon naar Panama. Maar hij wil toch heel graag 

terug naar zijn mama! Maar Konijn heeft een plan... Ze graven naar de andere 

kant van de wereld!  

Pro-pop biedt ook heel leuke familievoorstellingen aan. Zeker de moeite om eens 

te kijken! www.propop.be 

 

 

 

 

http://www.propop.be/


1ste leerjaar 

 

Op vrijdag 5 februari  maakten cowboys, prinsessen, piraten, spidermans en 

clowns deel uit van onze klas. De kinderen genoten van allerlei activiteiten: 

er werd gedanst, gespeeld, gezongen en gekwist. 

Kortom het was een leuke gezellige dag!  

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 



Piraten op bezoek in het tweede leerjaar! 

Het was een koude ochtend in februari…. TRIIIIING! De bel!  

De kinderen van het tweede leerjaar haastten zich naar de rij toe om snel naar 

binnen te kunnen.  

Maar wat hing daar nu aan de deur??? Was dat een piratenvlag??? Zijn er 

piraten in onze klas geweest? 

Juf vertelde een verhaal over piraten die er van overtuigd waren dat zij echte 

piraten waren en de kinderen van het tweede leerjaar NOOIT piraten konden 

worden!  

Aiaiaiai, daar lieten de kinderen van het tweede leerjaar het niet bij. Ze deden 

er alles aan om te bewijzen dat ze ook echte piraten konden zijn!  

Ze leerden verschillende scheepsknopen maken, maakten met een tangram 

allerlei figuren, bouwden met kaplablokken echte piratenboten na, leerden het 

piratengeheimschrift, lieten voorwerpen zinken en drijven en bekeken allerlei 

piratenboeken!  

Na een week hadden ze alles goed ingeoefend en waren ze er klaar voor! 

Een kleine test en ……. jawel hoor!  Ze waren echte piraten geworden! Dikke 

proficiat piraten! 

 

   
  

 

  

 

 

 

 

 

 



Karel Kikker in het 3de 

We hebben de afgelopen weken in onze klas rond de kikkerschijf, samen spelen 

en samen werken, oplossen van ruzies, … gewerkt.  

Daar hoorden ook een aantal spelletjes bij: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het 4de werd een andere klas 

De leerlingen van het vierde schrokken even toen ze vorige week in de klas 

kwamen. Net zoals in het zesde leerjaar staan de kasten niet meer tegen de 

muur, maar vormen ze een scheiding tussen verschillende banken die in groepjes 

staan. De klas heeft een hele nieuwe look. Het werken in groepjes, 

zelfontdekkend en al doende leren, is nu veel makkelijker te organiseren. Ook is 

er plaats voor kinderen die af en toe rustig alleen willen werken. De juf hoopt 

natuurlijk op de positieve inzet van alle leerlingen, want er staan namelijk nog 

vele leuke en leerrijke lessen voor de deur. Zoals bijvoorbeeld fair trade, waar 

veel in groep zal kunnen gewerkt worden. Leuk! 

 

 

 

 

 

5de leerjaar 

 

Mega-project 

Op maandag 22 februari startte in het vijfde 

en zesde leerjaar het Mega-project. De 

leerlingen leren samen met juf Annick, juf Els 

en mega-agent Bart om goede keuzes te 

maken. ‘Nee’ kunnen zeggen, is 

immers zeer belangrijk! Ook de 

komende dagen zullen de leerlingen 

leren om weerbaarder te worden en 

de gevaren in te zien van het groter 

worden. 

 

 

 

 



Bosklassen 

 

Vorige week trokken het 5de en 6de leerjaar naar Durbuy op bosklassen. Dat het 

daar ontzettend leuk was, hebben jullie alvast gehoord, maar wisten jullie ook 

dat ... 

 

 

 

 je vuil wordt van modder? 

 er soms kopieerapparaten in een grot staan? 

 de meisjes betere cameramannen zijn dan de jongens? 

 sommige leerlingen een extra verwenpakket boekten bij juf 

Danielle? 

 deze leerlingen daar wel héél veel voor over hadden? 

 we supertoffe monitoren hadden? 

 sommigen een echt everzwijn zagen? 

 anderen zeer bang waren in het everzwijnenbos? 

 bijna iedereen van de death ride ging? 

 het heel donker, nat en eng was in de grot? 

 er mooie meisje waren in de andere school? 

 Jemima en Rachid Miss en Mister Durbuy werden? 

 Haroun héél veel heeft moeten pompen? 

 Fezan op zijn gezicht is gevallen? 

 we de juffen in de modder hebben gegooid? 

 de juffen dat eigenlijk eerst met ons hadden gedaan? 

 het voor de thuisblijvers op school ook heel leuk was? 

 Emima, Hennie, Lisa en Chelsea de quiz hebben gewonnen? 

 we skelters en vuur hebben gemaakt in het bos? 

 

En vooral… dat zelfs de grootste deugnieten er uiteindelijk ’s nachts ook als 

lieverdjes uitzien? 



 

 

 

6de leerjaar: Europa direct 

Begin februari trok het zesde leerjaar richting de Warande om een dagje te 

leren over Europa. In de voormiddag kregen we de uitleg te horen van het 

ontstaan van de Europese Unie. Daarna mochten we zelf de minister spelen van 

een land om zo te discussiëren over de ruimtevaart. Het werd een leuke ervaring. 

In de namiddag bezochten we een tentoonstelling en maakten we een kunstwerk 

van onze eigen ruimte. De resultaten waren zeer mooi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verdeling paasontbijt 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we jullie graag uit op ons paasontbijt/brunch. 

Dit jaar zal de verdeling als volgt zijn: 

 

 Donderdag 24 maart om 9u: K3 en eerste leerjaar 

 Donderdag 24 maart om 11u: 4de, 5de en 6de leerjaar 

 Vrijdag 25 maart om 9u: K1A + K1B en K2 

 Vrijdag 25 maart om 11u: 2de en 3de leerjaar 

 

Noteer dit alvast in je agenda! 

Een uitnodiging met inschrijfstrook voor ouders volgt later nog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep zedenleer 

Voor het Lentefeest hebben we heel veel sleutels nodig. 

Hebben jullie nog sleutels thuis waarvan je al lang niet 

meer weet op welke deur ze passen? Of hebben jullie nog 

speelgoedsleutels die je niet meer nodig hebt? Geef ze 

dan op een maandag of dinsdag mee met jullie zoon of 

dochter! Let wel, je krijgt de sleutels niet meer terug. 

Super bedankt! Juf Noortje 

 

 

 



Datums op een rijtje 

 
 

 dinsdag 1 maart: complimentendag en zwemmen voor 1 en 6 

 donderdag 3 maart: 6de leerjaar talentendag in Talentenschool 

Turnhout 

 maandag 7 maart: pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL! 

 Dinsdag 8 maart: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 

 Maandag 14 maart: zwemmen K3 

 Dinsdag 15 maart: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 

 Donderdag 17 maart: 9u tot 12u: kijkdag voor nieuwe kleuters 

 Vrijdag 18 maart: kinderparlement en toneel 1ste leerjaar 

 Maandag 21 maart: besteldag april 

 Dinsdag 22 maart: zwemmen 3de en 5de leerjaar 

 Donderdag 24 maart paasontbijt en paasbrunch 

 Vrijdag 25 maart: paasontbijt en paasbrunch  

+ Paaseitjes rapen kleuterschool en 3de rapport. Start paasvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

