
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag  24 februari 2017   

 

 

Peuterklas 

Thema: Jules maakt muziek / geluiden 

Onze kleuters hebben enorm genoten van de muzikale week in onze klasje.  

Jules (onze klaspop) had een grote koffer bij met daarin verschillende 

muziekinstrumenten. Hier mochten de kleuters mee experimenteren en op 

ontdekking gaan … 

We hebben op verschillende manieren muziek gemaakt. Zo hebben we kennis 

gemaakt met de begrippen in verband met klanksterkte: hard/luid – zacht/stil en 

klankduur: lang-kort, traag-snel. Onze kindjes zijn ook zelf op zoek gegaan of we 

muziek kunnen maken met natuurlijke materialen zoals stenen, takken enz. Op de 

iPads hebben onze kleuters verschillende spelletjes gespeeld in verband met 

‘geluiden’. Om het thema af te sluiten hebben we muziek gemaakt met onze 

geknutselde schuddoosjes. Daar kwam mooie muziek uit! 

 

 

 

 

 

 

 



Thema: Carnaval / Gek verkleden 

De laatste 2 weken voor de vakantie is er een echte carnavalssfeer op te snuiven 

in de peuterklas! 

Jules (klaspop) had zich verkleed zoals een clowntje. Dat vonden onze peuters 

heel leuk! Onze kindjes wilden ook graag zo’n hoedje en strik hebben zoals Jules. 

En zoals jullie gezien hebben, zijn we allemaal naar huis gegaan zoals een 

clowntje! In onze klas kunnen we ervaringen opdoen met serpentines en confetti! 

We oefenen daarbij verschillende begrippen zoals vol-leeg, veel-weinig, … En er 

is natuurlijk nog veel meer! … 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Nu kunnen onze lieve vriendjes genieten van een fijne vakantie!! 

Na de vakantie mogen we weer een nieuw vriendje verwelkomen in ons klasje! 

Daar kijken we alvast naar uit! 

 



1ste kleuterklas 

De laatste weken voor de vakantie stonden ook in de eerste kleuterklas in het 

teken van Carnaval. We konden onszelf verkleden, dansen in de klas en 

experimenteren met confetti. 

We maakten weer leuke knutselwerkjes en mochten met laarsjes door verf 

stappen!  

Op woensdag was het dan het grote carnavalsfeest waarbij iedereen verkleed 

naar onze klas kwam! 

Meer foto's zijn terug te vinden in onze klasmap op de Facebookpagina van de 

school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2de kleuterklas 

Februari is maar een korte maand, maar wat een feestmaand!  

De eerste week hebben we gewerkt rond het thema muziek. De kinderen hebben 

kunnen experimenteren met verschillende soorten instrumenten, we hebben 

samen met de juf liedjes gezongen terwijl er op de ukelele gespeeld werd en we 

zijn op ontdekking gegaan om te kijken wat er allemaal geluid maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was het tijd voor het thema carnaval. De poppenhoek is omgebouwd tot 

een hele verkleedkamer. De kinderen kunnen zich verkleden en gek doen in de 

klas. Zo kunnen ze zich verkleden als spiderman, een poes – of batman, 

brandweermannen, prinsessen,… Ze vinden het allemaal even leuk! Ook hebben we 

koekjes gebakken met juf Shana voor het feest en wat waren we allemaal mooi 

verkleed op de grote dag – ‘het carnavalfeest’!!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3de kleuterklas 

Thema verkeer: Safety First!  

Daarom namen de kinderen van de 3de kleuterklas hun fiets mee naar school om 

enkele fietsvaardigheden te oefenen. De basisvaardigheden : vanuit stilstand 

vertrekken, uitwijken voor tegenliggers en hindernissen, remmen, afstappen 

zonder te vallen, over heuvels rijden, …werden met plezier ingeoefend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereidend schrijven  

Onze kleuters hebben weer een nieuw schrijfpatroon aangeleerd : “de lusjes”. 

We oefenen eerst op grote oppervlakken vooraleer we op papier gaan oefenen.  

 

  
 

 

 



Carnaval 

Superleuk om ons eens te verkleden in iemand anders. De sfeer zat er goed in, 

het was een topfeestje!! 

 
  

 

1ste leerjaar 

De kinderen van het eerste leerjaar probeerden enkele nieuwe technieken uit 

tijdens de les muzische vorming. 

Ze schilderden met hun vingers en maakten zo knappe schilderijen. 

Er werden kleurrijke uilen geknutseld met papier en houtstokjes. 

We ontdekten dat je ook kan tekenen met satéstokjes en we maakten hiermee 

een mooie krastekening. 

 

  



  
 

WO in het eerste leerjaar 

Tijdens de les W.O. werkten we rond het thema ‘communicatie’. 

De kinderen ontdekten dat ze niet alleen kunnen spreken met hun stem maar dat 

ze ook via lichaamstaal, gebaren en hun gelaatsuitdrukking iets kunnen meedelen. 

Ze mochten enkele gevoelens zoals:  bang, boos, verdrietig,  blij en verliefd 

uitbeelden.  

Wat deden ze dit knap. 

 

 
 

 

 



Carnaval in het eerste, het tweede en het derde leerjaar 

 

 

 
 

 

2de leerjaar 

Naast al dat feesten, werd er de afgelopen maand ook weer hard gewerkt en 

geleerd in het 2de leerjaar.  

 

Zo gingen we tijdens de rekenlessen nog 

actiever aan de slag. We verdeelden de klas 

in 3 groepen en kregen toen plots 3 juffen. 

Juf Annelies werd bijgestaan door Juf Ann 

en Juf Liliane. We leerden door materialen 

de structuren van getallen kennen. Zo 

maakten we een parelketting tot 100, we 

legden patronen met leuke prulletjes om 

inzicht in de tafels te krijgen, … Superleuk 

en superwaaaaaw! We snappen het allemaal! 

Een nieuwe manier van actief leren door te 

doen en te bewegen. 

 



3de leerjaar 

Vorige week donderdag gingen we met het derde leerjaar op bezoek bij de 

kleuters. Samen met de kindjes van juf Jasmine gingen we relaxatieoefeningen 

doen om helemaal ontspannen aan onze dag te beginnen. Iedereen heeft dat 

super goed gedaan en wat hebben ze er allemaal van genoten! 

 

  

 

4de leerjaar 

Donderdag 23 februari gingen de leerlingen van het derde en vierde leerjaar op 

studie uitstap naar Hidrodoe in Herentals.  Eerst bekeken ze een 3D film over 

hoe grondwater gezuiverd wordt. Het was best eng om de waterbelletjes net 

voor je neus te zien vliegen.                                                                                                       

Nadien mocht iedereen vrij allerlei proefjes en experimenten met water 

uitvoeren.  We zagen vele lachende en verbaasde gezichtjes.                                                                                                                                             

Net voor het eten kregen we nog op een plezante manier een lesje over het 

water in ons lichaam. Na de vakantie gaan we in school ook nog over water leren 

en enkele leuke activiteiten doen met water… 

Na de middag gingen we schaatsen. Je zag het duidelijk dat het voor ons de 

tweede keer was. Bij de meeste leerlingen lukte het al zeer goed.  

 

 



Het 4de leerjaar ging de afgelopen maand ook nog een keer op stap naar het 

bos. We vergeleken het bos nu met hoe het bos bij onze vorige wandeling in de 

herfst was. We zochten naar sporen van dieren. We vonden er heel wat! Ook 

maakten we met bosmaterialen winterwoorden. Mooie resultaten! Sommigen 

vonden het toch wat koud, dus toen we terug in de klas kwamen, maakten we 

warme chocolademelk en aten er cake bij. In de lente gaan we terug op pad naar 

het bos! 

 
 



5de leerjaar: Afrikaanse maskers 

Voortaan krijgen we op vrijdag in het vijfde leerjaar bezoek van juf Marian van 

Mus-e. Deze maand hebben we Afrikaanse maskers gemaakt. Nadat we allemaal 

foto’s hadden bekeken en besproken, werkten we op papier met verschillende 

materialen.  

Een week later werkten we driedimensionaal: de kartonnen dozen werd even 

later heel leuke maskers! 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Echte auteurs in het vijfde leerjaar! 

Letters… woorden… zinnen… verhalen… en uiteindelijk een volledig 

zelfgeschreven boek, volledig gemaakt door de leerlingen van het vijfde 

leerjaar! Er werd veel gefantaseerd, geschreven, herschreven, uitgetypt en  

geïllustreerd. We weten nu heel goed dat een boek niet op 1 dag wordt gemaakt! 

Maar wat is het fijn als het boek uiteindelijk klaar is en we promotie mogen 

maken. Het enthousiasme van de andere leerlingen uit de lagere school was erg 

deugddoend, er kwamen heel veel kinderen luisteren naar de voorleesmomenten 

en de reacties waren enorm positief! Super! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het boek reist momenteel van de ene klas naar de andere zodat de liefhebbers 

er verder in kunnen lezen. Bent u ook benieuwd? Vraag even aan één van de 

auteurs wanneer u het kan ontlenen! 

 

Niet bang voor het donker! 

De fluoactie was een groot 

succes in onze klas: veel 

leerlingen hebben hun kaartje 

vol kunnen kleven met 

stickertjes die ze verdienden 

doordat ze hun fluohesje en/of 

fietshelm droegen. Leerlingen 

met volle kaartjes konden 

verder sparen op de klasposter 

en ook deze is helemaal vol! 

Vooral Shawn en Renzo hebben 

veel stickertjes verzameld!  

 

De foto wordt opgestuurd naar Vlaamse Stichting Verkeerskunde en wie weet… 

winnen we wel een bezoekje aan de dierentuin of een ijsjeskar die langskomt op 

school! Duimen maar! 

 



6de leerjaar 

Begin februari startte juf Marian ook in onze klas met het kunstproject 

Afrikaanse maskers. Ook onze resultaten zijn prachtig! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schaatsen 

Op 2 februari gingen we met gans de lagere school schaatsen. Op de nieuwe 

locatie hadden we gans de schaatsbaan voor ons alleen! We maakten veel plezier, 

ook al werd er hier en daar wel eens goed gevallen! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carnaval 

De laatste week voor de vakantie was het carnavalsweek. Op woensdag speelden 

we met 4, 5 en 6 een ladderspel waarin we allemaal winnaars werden: wat een 

inzet!  Daarna mochten we nog lekkere pannenkoeken eten. We genoten van deze 

voormiddag. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project levensbeschouwelijke vakken 

Tijdens de lessen levensbeschouwing (alle godsdiensten en zedenleer) werkten 

we in de hele lagere school samen. Het was fijn om samen en van elkaar te leren.  

In de eerste graad werkten we rond het thema vrede.  De leerlingen leerden 

verschillende begroetingen en vredeswensen kennen uit de verschillende 

levensbeschouwingen. Ze speelden een memory rond vrede en oorlog. De juffen 

speelden een leuk poppenspel met beertjes. De leerlingen maakten ieder een 

knap puzzelstuk rond vrede. Het resultaat was een grote vredespuzzel die een 

mooi plaatsje kreeg in onze school.  

 

          
 



In de tweede en derde graad werkten we rond het thema vluchtelingen. Steeds 

meer mensen komen ons land binnen als vluchteling. Met het project wordt het 

voor de leerlingen duidelijk dat het een problematiek is dat in vele 

levensbeschouwingen en culturen voorkomt.  De leerlingen keken naar een filmpje 

van een vluchtelinge. Ze leefden zich in en moesten nadenken over wat zij zouden 

meenemen als ze zelf een vluchteling zouden zijn. Ook speelden ze een totaal 

oneerlijk spel, daarin werd het voor hen duidelijk hoe moeilijk het is om in België 

aanvaard te worden. Ze maakten kennis met een verhaal uit het christendom en 

de islam dat met vluchten te maken heeft. De juf van zedenleer vertelde de 

leerlingen nog meer over vluchten en vluchtelingen.  

 

      
 

 

Verdeling paasontbijt 

Het klinkt nog ver weg op deze moment, Pasen … 

Toch willen we graag al de data en verdeling van de klassen meegeven zodat 

sommige ouders die dat wensen verlof kunnen aanvragen. 

 

 Donderdag 30 maart: paasontbijt lagere school  

o om 9u voor 3456  

o om 11u voor 1 en 2 

 Vrijdag 31 maart: paasontbijt voor de kleuters 

o om 9u voor peuters en 1ste kleuterklas  

o om 11u voor K2 en K3 
 

 

Vergadering oudercomité 

De volgende vergadering van het oudercomité is gepland op maandag 20 maart 

om 18u30. Iedereen van harte welkom! 

We zullen samen nadenken over initiatieven om wat geld in te zamelen om de 

boerderij-en bosklassen iets goedkoper te maken voor alle kinderen die volgend 

schooljaar in het 2de, 3de , 5de of 6de leerjaar zitten. 



 

 

 

Fijne vakantie allemaal!!! 
 

 

Datums op een rijtje 

 
 Krokusvakantie van zaterdag 25/2 tem zondag 5/3 

 Maandag 6 maart: instapdag nieuwe kleuters 

 Dinsdag 7 maart: zwemmen 1 en 4 

 Dinsdag 14 maart: zwemmen 1 en 4 

 Donderdag 16 maart: kijkdag voor nieuwe kleuters + talentendag in SO 

voor 6de leerjaar 

 Vrijdag 17 maart: vergadering kinderparlement 

 Maandag 20 maart: zwemmen K3 + vergadering oudercomité 18u30 

 Dinsdag 21 maart: eerste keer zwemmen voor 3 en 5 

 Donderdag 23 maart: pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL 

 Dinsdag 28 maart: zwemmen 3 en 5 

 Donderdag 30 maart: paasontbijt lagere school om 9u voor 3456 en om 11u 

voor 1 en 2 

 Vrijdag 31 maart: paasontbijt voor de kleuters, om 9u voor peuters en 1ste 

kleuterklas en om 11u voor K2 en K3+ paaseitjes rapen kleuterschool om 

14u30 + start paasvakantie 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

