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Peuterklas 

Thema: Prentenboek: Kleine Muis zoekt een huis 

De eerste week na de vakantie hebben we in ons klasje gewerkt rond een prentenboek.  

Onze kleuters hebben vooral op een actieve en zelfontdekkende manier geleerd. Ze werden voor een 

probleem gesteld en ze moesten zelf op zoek gaan naar oplossingen. Er werd gewerkt rond de 

begrippen: klein-groot / kleiner-groter / te klein -te groot / precies groot genoeg … En onze peuters 

hebben allemaal ‘een huisje voor Kleine Muis’ gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Gaatjes en buizen 

Ook tijdens dit thema zijn onze peuters op een actieve/zelfontdekkende en betekenisvolle manier 

aan het werk geweest. We zijn op zoek gegaan naar gaatjes in voorwerpen: in de klas, de kleuterzaal 

en buiten op de speelplaats. Er werden ook gaatjes ontdekt in ons lichaam ... 

Het probleemoplossend denken kwam bij onze jongste kleuters aan bod: een doos met kralen, maar 

alle kralen rolden er uit. Hoe kan dit nu? Onze peuters ontdekten al snel een gaatje onderaan de 

doos. Ze zijn zelf op zoek gegaan naar materialen om het gaatje dicht te maken. En ja hoor, met 

plakband is het gelukt! Knap van onze jongste kleuters!  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

17 maart: Nationale Pyjamadag: bednet 

 

 

 

 

 

Thema: Kip en ei / Pasen 

De 2 laatste weken voor de vakantie is er een paassfeer op te snuiven in ons klasje.  

We mochten proeven van gekookte eieren, gebakken eieren en chocolade eieren. Mmmm ….. 

Daarnaast hebben we ook proefjes gedaan met eieren. De begrippen: zinken en drijven kwamen hier 

aan bod. In de klas konden we bouwen met eierdozen, spelen met eieren en kippen, experimenteren 

met maïs en pluimpjes in een bak, eitjes maken met plasticine, ons verkleden zoals een paashaas, …. 

Natuurlijk hebben we ook hard gewerkt aan onze paasmandjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Eerste kleuterklas 

De voorbije week was stagiaire Loes een weekje in onze 
klas. Onze kindjes leerden wat meer over 'vogels  en hun 
nest'. Ze konden een nestje knutselen met natuurlijke 
materialen, gingen op zoek naar verschillende vogels in 
onze klas en konden zichzelf verkleden als kuikentjes.  
We hebben ook geleerd dat kippen maïs en wormpjes 
eten. Onze maïstafel van de klas zat plots vol gekleurde 
wormpjes die we konden sorteren op grootte en kleur, 
dit was wel een beetje gek hoor! 
 

 
 
Op vrijdag stond er een doos in de kring... wat hoorden we ... 
piep piep piep? Al snel ontdekten de kleuters dat hier drie kleine 
kuikentjes in zaten. Wat waren ze klein en schattig! In groepjes 
konden we de kuikentjes vasthouden, aaien en zelfs eten en 
drinken geven!  
 
Op maandag had juf Jasmine een mandje bij om paaseitjes te 
gaan rapen. Maar de juf was nog een beetje te vroeg want de 
paashaas zou volgens onze weekkalender pas op 
vrijdag komen. De kleuters wilden natuurlijk ook wel eitjes gaan 
rapen, dus snel aan de slag om ook een mandje te knutselen 
Plakken, scheuren en kleuren….  
 

 
We ontdekten ook dat een paashaas snorhaartjes heeft, dit om 
in het donker te voelen waar hij huppelt.  
Op grote prenten konden we met speciale stiften het snoetjes 
van de paashaas tekenen, even vegen met een doekje... en dan 
nog eens proberen! 
De juf had ook een speciaal eitje bij op donderdag... een 'ik ben 
verstopt' eitje. Wat vonden we dit geweldig om het eitje te 
zoeken in de klas! We moesten wel heel stil zijn, anders 
konden we het niet horen. 
 
Wat hebben we weer veel ontdekt en geleerd, maar nu is het 
even tijd voor ontspanning! 
Een fijne vakantie voor jullie allemaal! 
 

 

 

 



Tweede kleuterklas 

Er waren maar 4 weken tussen de 2 vakanties, maar we hebben veel gedaan in de klas!  

Na de krokusvakantie hebben we 2 weken gewerkt rond het thema de jungle. We zijn op zoek 

gegaan naar: ‘Waar is de jungle eigenlijk? Welke dieren leven er in de jungle? En wat doen ze daar 

allemaal?’ De poppenhoek is een jungle geworden met allemaal verschillende dieren en we hebben 

onze eigen diertjes gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 weken voor de paasvakantie hebben we natuurlijk gewerkt rond Pasen. Onze klas was helemaal 

versiert met eitjes en paashazen en …! We hebben hard gewerkt aan ons paasmandje. Hopelijk 

vergeet de paashaas ons niet en vult hij onze mooi versierde mandjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten al het spelen en leren in de klas hebben we ook genoten van het mooie weer en hard 

gespeeld in de zandbak en gefietst op de speelplaats!  

Tot slot zijn we ook naar een voorstelling geweest in Propop. Superleuk! 

 

 

 



Derde kleuterklas 

Studenten van Talentenschool Turnhout op bezoek 

Deze week kregen wij in onze klas bezoek van vijf studentes. Zij hebben ons een hele 

namiddag geamuseerd met o.a. een bewegingsspelletje, een knutselwerkje en als slot het 

aanleren van een leuk liedje.  

Binnenkort komen zij nog een keer naar onze klas. Gedurende een hele dag zullen ze met 

ons leuke dingen doen rond het thema : “politie”. De studentes hebben ervoor gezorgd dat 

we die dag ook een bezoek mogen brengen aan het politiekantoor. 

Pret verzekerd dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Juf wij hebben de paashaas gezien!!!” 

Een paar kinderen roepen : “ juf we hebben de paashaas gezien “! Opeens rennen alle 

kinderen van de 3de kleuterklas naar het raam om deze stiekemerd die alle paaseieren 

verstopt van dichtbij te bewonderen.  

Ergens weten ze wel dat het een gewoon konijn is maar….lang leve de FANTASIE!  

 

 

 

 

 

 

 

 



1ste leerjaar 

Harde werkers in het eerste leerjaar, met prachtige rapporten! Maar na inspanning, volgt natuurlijk 

ook ontspanning. 

De voorbije dagen was de zon volop van de partij. De leerlingen genoten van het lekker weertje en 

speelden leuk samen tijdens de speeltijd. 

  

  

De kinderen brachten de lente ook in de klas, door mooie schilderijen te maken. 

Na de waarneming van wilgenkatjes probeerden ze deze zo natuurgetrouw te tekenen en te plakken 

met watjes. 

De resultaten mogen gezien worden. Wij worden echte kunstenaars. 

 



Op vrijdag 17 mei deden wij ook mee aan pyjama-dag. 

 

 

 

 

 

2de leerjaar 

 

We spelen een spel vandaag! SMARTGAMES 

 

Wist je ... dat je met SmartGames je geheugen traint? 

Wist je ... dat er al SmartGames zijn vanaf 3 jaar? 

Wist je ... dat mama, papa, opa en oma , tante, nonkel .... ook met SmartGames kunnen spelen? 

Wist je ... dat je SmartGames zo klein zijn dat je ze mee op reis kan nemen? 

Wist je ... dat SmartGames altijd heel gemakkelijk beginnen, maar steeds moeilijker worden? 

Wist je ... dat je SmartGames waar en wanneer je maar wil kan spelen? 

Wist je ... dat je voor SmartGames niet eens een tegenspeler nodig hebt? 

Wist je ... dat wij in de school ook veel SmartGames hebben! 

 

Het tweede leerjaar hebben ze allemaal voor jullie uitgetest en goedgekeurd! 

 

Gouden Tip voor de paasvakantie: koop er zelf voor thuis ook eens eentje aan.  

Je kan ze in de speelgoedwinkel herkennen aan dit logo.  

Plezier en stilte verzekerd!  



 

 

 

3de leerjaar 

De leerlingen van het derde leerjaar hebben tijdens de lessen techniek allerlei ontdekkingen 

gedaan door verschillende proefjes te doen. Zo weten ze nu bijvoorbeeld hoe ze een ballon 

kunnen doorprikken zonder hij stuk knalt, een potlood door een zakje water steken zonder 

dat het water er uit loopt, hoe ze zelf een mini watersproeier kunnen maken en nog veel 

meer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4de leerjaar 

Tijdens de jeugdboekenweek bezocht het vierde leerjaar de bibliotheek.  Ze voerden er 

allerlei opdrachten uit die te maken hadden met het thema van de jeugdboeken week 

namelijk “Je bent wie je bent”.  We zochten allerlei dingen op, we lazen, we zongen, we 

hinkelden en … we deden een plasje! Bij dit laatste misschien wat uitleg.  Alle opdrachten 

hadden te maken met jongensdingen en/of meidendingen. De meisjes moesten proberen 

om te plassen als een jongen. Ze kregen een riem om hun buik en daaraan hing een 

waterpistool. Hiermee moesten ze in een emmer proberen te mikken. De jongens moesten 

met een riem om de buik,  de balpen die hieraan vast hing,  in een fles laten zakken. Zo 

ervaarden zij hoe meisjes moeten plassen. Dat er veel gelachen is, kan u zich dus wel 

voorstellen!  Op het einde van ons bibbezoek kwamen we tot de conclusie dat we wel veel 

vooroordelen hebben over het andere geslacht, maar dat er eigenlijk toch weinig grote 

verschillen zijn. Je bent dus goed zoals je bent! 

 

5de leerjaar 

Techniek in Talentenschool Boomgaard 

De leerlingen van het vijfde leerjaar hebben deze maand de vogelhuisjes afgewerkt.  Nu snel 

ophangen en dan kunnen de vogels aan hun nestjes beginnen werken! Ondertussen zijn we 

al aan een volgende opdracht begonnen: het elektrisch circuit. Niet gemakkelijk, maar met 

goed nadenken en uitproberen zouden we binnenkort allemaal een nachtlampje mee naar 

huis moeten kunnen nemen… 



Verkeersles door juf Laura 

We kregen enkele dagen les van juf Laura, een stagiaire, die ook 

in mei nog een weekje terug naar onze klas zal komen. Ze 

herhaalde met ons de belangrijkste verkeersregels en 

verkeersborden. Ook legde ze ons de belangrijkste 

voorrangsregels uit. Na al deze uitleg mochten we laten zien dat 

we het begrepen hadden: juf Laura had voor ons een super-de-

luxe-fietsparcours voorzien. Er 

liepen ook politieagenten rond, 

maar gelukkig geen echte zodat 

we geen boete moesten betalen 

als we een regel hadden 

overtreden! 

 

 

 

 

 

Nederlands: kokkerellen en ongedierte… 

Het lijkt misschien een rare combinatie, maar ons thema van Nederlands ging over 

kokkerellen en over ongedierte… waardoor we nu wel weten dat hygiëne in de keuken erg 

belangrijk is! 

We schreven een eigen recept en mochten dit aan onze klasgenoten vertellen. Zo maakten 

we kennis met de nieuwe gerechten ‘Flubbi Bubbi’ en ‘Tiktoekkoes’. Verschillende groepjes 

hadden ook voor proevertjes gezorgd. De lessen Nederlands zijn veel leuker met een 

chocoladekoekje, een ongezonde pannenkoekensushi, een lekker slaatje of een 

bananenmilkshake op je bank! 

 

 

 



6de leerjaar 

Fietsexamen… 
In mei fietsen de leerlingen van het zesde leerjaar allemaal een tocht door Turnhout waarop 
ze worden beoordeeld: het fietsexamen. Tijdens de stage van juf Jasmine begonnen we met 
het afdraaien naar links en rechts. Een weekje later fietsten we samen met agent Hilde het 
hele examenparcours waarop we bij ieder kruispunt goed konden oefenen. Na  de vakantie 
gaan we verder met deze fietslessen om zo hopelijk de eerste prijs te kunnen winnen op het 
examen! Het hele fietsexamen kan je vinden via volgende link: 
www.turnhout.be/fietsexamen   
 

 
Talentendag 
 
Iedereen van onze klas heeft andere talenten. Deze moeten 
we kennen om volgend schooljaar goed te kunnen kiezen. 
Ook de talentendag op donderdag 16 maart in onze 
Talentenschool heeft ons daarbij geholpen. We werden 
verdeeld naargelang onze interesses en kregen les van de 
leerkrachten van het secundair. Het werd een zeer leuke 
dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mus-e 
 
Tijdens de lessen mus-e werkten we het 
verhaal af van Sunjata. Ook stonden er 
een aantal dramalessen op het 
programma. Dit was zeker niet voor 
iedereen even gemakkelijk! 
 
 
 

http://www.turnhout.be/fietsexamen


Gevonden voorwerpen bij de kleuters 

We hebben alle gevonden voorwerpen verzameld in 

een grijze bak. Hij staat in de zaal.  

Kom gerust kijken als je iets mist! 

Op de bak vind je dit pictogram! 

 

 

 

Datums op een rijtje 

 Zaterdag 1 april tem (paas)maandag 17 april: paasvakantie!  

 Terug naar school op dinsdag 18 april 

 Dinsdag 18 april: instapdag voor nieuwe peuters + zwemmen voor 3 en 5 

 Dinsdag 25 april: zwemmen voor 3 en 5 + infoavond over het eerste leerjaar voor 

alle ouders met kinderen in de derde kleuterklas (uitnodiging volgt nog!) 

 

 

Een hele fijne paasvakantie allemaal! 

 

volg nog meer van onze avonturen op Facebook … 

zoek BS Kameleon 

 


