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Vrijdag  31 januari 2014   

 

Nieuws van onze kleinste kapoentjes … 

 

De kleuters van juf Jasmine en juf Liesje werkten vorige week rond het thema 

zintuigen. Het zintuig “voelen” mocht dan ook niet ontbreken! Met onze blote 

voetjes bewandelden we een parcours met verschillende ondergronden zoals 

stenen, water, watten, noppenplastic, … Wat een leuk blote-voetenpad! 

Enkel de kokosmat … die prikte wat! 

 
 

 
 
 
 

  
Niet vergeten:  

 

 Maandag 3 februari: instapdag voor nieuwe kleuters. Is 

je kindje 2 jaar en 6 maanden: WELKOM! 

 Woensdag 5 februari: GEEN SCHOOL pedagogische 

studiedag 

 Vrijdag 14 februari: GEEN SCHOOL facultatieve 

verlofdag 



Muse in het zesde leerjaar 

 

Sinds oktober werken we in 

het zesde leerjaar rond het 

project ‘Kleur het bos van 

je dromen’. Tijdens dit 

project hebben de 

leerlingen de kans gekregen 

om zich te verdiepen in de 

pracht en schoonheid die Ecuador ons te bieden 

heeft, maar ook de problematiek in verband met het 

verdwijnen van het regenwoud kwam ter sprake. De 

gevoelens die losgeweekt werden tijdens dit project 

probeerden de leerlingen om te zetten in muziek, 

woord, beeld en dans. Tijdens de laatste weken van 

het project werken we eraan om een heus 

Ecuadoriaans feest te houden voor het vijfde 

leerjaar. We hopen dat dit project een blijvende 

stempel heeft gedrukt op onze leerlingen! 

 

Meer informatie over ons project vind je op www.boske.org 

 
 

Verkeer 

 

Onze fluo-mouse deed reeds 2 controles … Dragen onze kinderen in deze 

donkere periode hun fluo-hesjes? Dan werden ze beloond met een fluo-

geschenkje.  

Onze kleutertjes zijn erg goed in orde: een grote pluim! 

In de lagere school kan het voor sommige kinderen nog een beetje beter. 

 

http://www.boske.org/


Leren oversteken … 

 

De kleuters van Juf Jasmine en Juf Liesje leerden deze week om veilig over te 

steken over het zebrapad en veilig en zichtbaar te wandelen langs de huizenkant. 

 

 

Werken kleuterschool 

 

We gaan bouwen! 

Vanaf volgende week maandag start de aannemer met de eerste werken voor de 

uitbouw van onze kleuterschool. Wij bouwen een extra lokaal aan de achterkant 

van de kleuterschool en zullen de eerste en derde kleuterklas vergroten. 

Voorlopig kunnen de kleuters nog een tijdje in hun eigen klas blijven. Naargelang 

de werken vorderen, zullen 2 klasjes tijdelijk ergens anders ondergebracht 

worden. 

Uiteraard brengen wij u tijdig op de hoogte en garanderen wij op elk moment een 

veilige situatie voor alle kinderen.  

 

Bosklassen 

 

Van maandag 10 maart tot vrijdag 14 maart gaan de leerlingen van het 5de en 6de 

leerjaar weer op bosklassen naar Durbuy. 

De infoavond voor de betrokken ouders gaat door op maandag 10 februari om 

19u. 

 

 

 



American games 

 

Op 16 januari nam het vijfde leerjaar deel aan ‘American Games’. We reden met 

de fiets naar de sporthal van Turnhout en konden er verschillende Amerikaanse 

sporten leren kennen: baseball, American football, kinnball, hockey, … Het was 

een sportieve, vermoeiende, maar vooral heel fijne voormiddag! 

 

Muzieklabyrint 2de leerjaar met juf Lies en juf Valerie 

Op woensdag, 29 januari 2014 verkenden we 

met klas 2 een heus ‘muzieklabyrint’!  

Samen, veilig op stap. 

 

 
 

 

 



We begonnen in de crypte van de Heilig-Hart-Kerk in Turnhout. We werden daar 

verrast door een stel gitaarspelers die ons toch wel deden denken aan de 

personages van F.C. De Kampioenen.  

 
 

 De leerlingen van klas 2 kregen de opdracht om bij elke stripheld het passende 

instrument te vinden. Eerste opdracht ingevuld! De gitaar verbinden we met de 

stripfiguren van F.C. De kampioenen, in het bijzonder ‘Carmenneke’.  

De gids begeleidt ons muzikaal naar de volgende stop. Na een steile draaitrap 

naar het koor in de kerk maken we kennis met Obelix, je weet wel, de vriend van 

Asterix. We worden overdonderd door het prachtige kerkorgel en krijgen een 

demonstratie van jewelste!  

 
Tijd om de muziekschool onveilig te maken! Suske en Wiske verwelkomden ons 

met hun accordeon.  

Op de tonen van ‘Vrolijke vrienden’, nemen we de trap naar de zolder van de 

muziekschool. Daar wachten ‘The Flinstones’ ons op met volgende strijkers: een 

cello, een viool, een altviool en een contrabas.  

 



 
We eindigen onze tocht bij een indrukwekkende vleugelpiano die bespeelt wordt 

door , een stripfiguur uit de reeks van Nero. 

Wat een gezellige, muzikale voormiddag! 

Groetjes van klas 2 en de juffen 
 

 

 

 

2de kleuterklas in het donker … 

Ben jij bang in het donker? 

De kinderen van de tweede kleuterklas 

niet!  

Volgende week leren zij nog verder 

over licht en donker. 

Hier zie je het schaduwtheater. 

 

Nieuwsgierig? Meer foto's binnenkort 

op de website. 

 

 

 
Afwezigheid Juf Debbie 

 

Door een operatie aan de knie zal juf Debbie afwezig zijn vanaf donderdag 6 

februari, voor een 6-tal weken. Juf Kim zal de vervanging als directeur op zich 

nemen.  

 

 

 

 



MOS 

 

Milieuzorg op school … 

De laatste maanden hebben we met 

kinderen, juffen en ouders goed nagedacht 

over onze Kamiel openluchtklas. We hebben 

een heel mooi plan uitgewerkt en willen de 

oude moestuin veranderen. We zorgen voor 

een grote cirkel met boomstam-zitjes waar 

we gezellig met elkaar buiten kunnen praten 

en leren. Hierrond maken we een grote 

wilgenhut. 

Verder komt er een snoeptuintje met 

lekkere bessen, een kruidenmuur, een 

beestentoren, een egelhuisje, … 

Wij zoeken nog helpers op zaterdag 22 

februari!  

Kijk voor meer informatie zeker op onze website!!! 

 

Carnaval 

 

Carnaval zullen we dit jaar vieren op vrijdag28 februari. Jullie kunnen alvast op 

zoek gaan naar een grappig, leuk, mooi, gek, … kostuum. We maken er samen een 

superleuk feest van! 

 

Website 

 

De laatste weken is het systeem achter onze website vernieuwd. Daardoor zijn 

er vele foto’s verdwenen. Wij doen ons best om de foto’s zo snel mogelijk terug 

online te zetten. Onze excuses. 

 

Dikke truiendag 

 

Op donderdag 13 februari is het op onze school weer dikke truiendag! We 

zetten de verwarming een graadje lager en willen onze kinderen leren om op een 

bewuste manier om te gaan met energie en te leren zorgen voor ons milieu. 

We maken er weer een superleuke dag van … wat we precies allemaal voorzien 

hebben, blijft nog even een verrassing … jullie horen er nog van! 

 

 

 



Kinderparlement 

 

Vandaag was het weer vergadering van het kinderparlement. 

Dit zijn de nieuwe realisaties en ideeën! 

 

1. Wie wil kan vanaf nu warme chocomelk drinken tijdens de middagpauze 

2. We organiseren “Kameleon got talent” 

3. Elke klas gaat koken voor een andere klas: vandaag trokken we de namen 

4. Vanaf volgende week komen er nieuwe en betere afspraken op het 

voetbalveld 

5. De kinderen dromen van een echte 

Kameleon op onze school. Hier gaat toch wel 

wat denkwerk aan vooraf … de oudste 

leerlingen zoeken dit idee verder uit. 

 

 

 

 

 

Datums op een rijtje 

 
 Maandag 3 februari: instapdag nieuwe kleutertjes 

 Dinsdag 4 februari: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 

 Woensdag 5 februari: pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL 

 Donderdag 6 februari: start juf Kim als vervangend directeur 

 Maandag 10 februari: 19u infoavond bosklassen 5 en 6 

 Donderdag 13 februari: dikke truiendag 

 Vrijdag 14 februari: facultatieve verlofdag 
 

 

 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

