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Fladder fladder in K1 

 

De kleutertjes van juf Jasmine knutselden tijdens de vogel-tel-week deze 

kleurrijke vogeltjes en zorgden ook voor overheerlijk vogelvoer dat ze samen 

met de juf in de bomen hingen!  

 

 

 

2de kleuterklas 

 

In deze koude periode is het goed dat onze 

kleuters elkaar leren verzorgen. Ze werkten de 

voorbije weken rond het thema dokter en 

oogarts. Neem zeker een kijkje op de website!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bouwen! 

 

De kleuters van de 3de kleuters hebben deze week allerlei dingen leren bouwen 

met de clics. Netjes het plan volgen, tellen hoeveel blokjes naast elkaar, naar 

welke kant ze moeten plooien, ... niet zo makkelijk hoor! 

Toch kunnen wij dat wel! Kijk maar eens naar de resultaten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook vogels in het eerste leerjaar … 

 

De kinderen van het eerste leerjaar leren over de natuur. Ze maakten lekkere 

hapjes van pinda’s en dennenappels met zaden zodat de vogeltjes makkelijk de 

winter kunnen doorkomen. 

     
 

 

 



Thema water in het eerste leerjaar 

 

Tijdens de lessen W.O. leerden we veel over water. We gingen een kijkje nemen 

op onze school waar we overal water vinden. We leerden hoe we vuil water 

kunnen zuiveren.  

De juf vertelde over Floepje en het water. We keken filmpjes. 

In de lessen muzische vorming leerden we opnames maken over water met de 

iPads. 

 

  
 

 

1ste en 2de leerjaar zijn sportief!  

 

Vlak voor de kerstvakantie hebben het 1ste en 2de leerjaar hun van hun 

sportiefste kant laten zien! Springen, lopen, fietsen, schaken met grote 

blokken …. zelfs klimmen op een echte klimmuur!  

Wat hadden ze veel plezier! 

 

 

 
 

 



Nieuws uit het 3de leerjaar 

 

Samen met Marian van Mus-e werken we heel hard aan een tentoonstelling. 

Marjan is zelf ook kunstenares. Ze heeft enkele beelden van haar in de klas 

gezet zodat wij er van kunnen genieten. Een tijdje geleden schreven we al een 

verhaal bij een beeld van Marjan. Wat stelt dat beeld voor? En wat zou het 

beeld gaan doen?  Mag je wel iets lelijk vinden? Eerst praatten we er over en dan 

maakten we een woordspin. Daarna kon iedereen aan de slag. Deze week hebben 

we zelf tekeningen gemaakt bij onze tekst. Dit deden we met oliepastels en 

bister. Ook zochten we uit Chinese tekens het teken uit dat bij het beeld van 

Marian past. Zo maakten we de verbinding tussen beeld en taal (het verhaal) en 

taal en beeld (de Chinese tekens). Het was wel spannend hoe deze techniek 

uitdraaide. Hopelijk komen jullie onze werkjes bewonderen op de tentoonstelling 

in Wurth in mei. 

 

Groene vingers 

 

In het 4de leerjaar maakten de leerlingen tijdens hoekenwerk een transparant 

minituintje.                                                                                                                                          

In groep kozen ze een mooie grote glazen schaal. Hierin deden ze  potgrond waar 

de miniplantjes goed in kunnen groeien. Vervolgens bekleedden ze de bodem met 

verschillende kleuren zand, kleine en grotere sierstenen, verschillende soorten 

mos, schors en enkele siertakken. Langs de buitenkant zie je goed de 

verschillende bodemlagen  golvend in elkaar vloeien. Het zijn allemaal prachtige 

minituintjes geworden waar alle leerlingen trots op zijn.  

 

 

 

 

 

 

 



Een briefje uit het 5de 
Dag ouders, 
Het vijfde leerjaar is naar het medisch schooltoezicht geweest deze maand. We 
moesten lang wachten en dat was wel saai, maar ze hebben tijdens het onderzoek onze 
ogen en oren nagekeken, ons gewogen en gemeten, ons een spuitje gegeven en onze rug 
en voeten nagekeken. 
We zijn ook naar American Games geweest en daar hebben we honkbal, hockey, basket, 
American football, … gedaan. 
Bij techniek hebben we onze dobbelstenen afgemaakt: helemaal zelf gemaakt uit een 
houten kubusje! 
Groetjes, 
Nathan, Haroun en de rest van het vijfde!   

 

Erfgoedproject 

 

In het zesde leerjaar zijn we reeds enkele weken bezig met een erfgoedproject 

in samenwerking met Mus-e en het Taxandriamuseum. Zo zijn we gaan nadenken 

hoe de mensen hier vroeger leefden in Turnhout. We kwamen er ook achter dat 

er hier veel kant werd geklost. Op vrijdag 16 januari kwamen Sofie en Gib van 

het Taxandriamuseum naar onze klas met een koffer boordevol spullen. We 

luisterden goed naar hen en leerden veel bij over de jacht. Een week later 

trokken we met onze klas naar het Taxandriamuseum. Daar zagen we echte 

kantklosters aan het werk, tekenden we details uit schilderijen en maakten we 

ons eigen wapenschild.  Dit werd een zeer leerrijke ervaring! 



Datums op een rijtje 

 

 

 

 
 maandag 2 februari: instapdag nieuwe kleuters 1ste kleuterklas 
 dinsdag 3 februari: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 
 donderdag 5 februari: schaatsen lagere school 
 maandag 9 februari: medisch schooltoezicht 2de kleuterklas in Mol 
 dinsdag 10 februari: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 
 donderdag 12 februari: kijkdag 1ste kleuterklas voor nieuwe kindjes, van 9 

tot 12u 
 donderdag 12 februari: K 3 op bezoek in het rusthuis 
 vrijdag 13 februari: carnaval en begin krokusvakantie 
 maandag 23 februari: instapdag voor nieuwe kleuters 1ste kleuterklas en 

besteldag maart 
 dinsdag 24 februari: zwemmen 1ste en 6de leerjaar 
 vrijdag 27 februari: 4de leerjaar naar toneel 
 maandag 2 maart: schoolfotograaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

