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Werken kleuterschool 

Ondertussen zijn de werken in onze kleuterschool reeds enkele weken gestart. 

Er komt een nieuw lokaal achteraan het gebouw en de eerste en derde 

kleuterklassen worden een stuk groter. 

Onze kleuters vinden het erg boeiend om te zien hoe hun klasjes groter worden. 

Deze kans lieten onze kleuterjuffen uiteraard niet liggen om een leuk thema 

rond “bouwen” uit te werken.  

De kinderen van de 3de kleuterklas gingen aan de slag met hout en nagels en 

leerden zelfs een echte muur metsen.  

Hebben jullie nog vragen???? Je kan bij onze kleuters terecht, zij kunnen jullie 

alles vertellen! 

In de volgende fase zullen de klasjes tijdelijk 

moeten verhuizen, wij brengen jullie steeds op 

de hoogte en garanderen de hoogste veiligheid 

op elk moment.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze bosklas-avonturen … 

Onze kinderen uit het 5de en 6de leerjaar 

verbleven vorige week, een hele week in 

Durbuy. Wat was dat leuk! 

 

Al hun avonturen en enkele prachtige 

foto’s kunnen jullie nog eens bekijken op 

hun blog: 

 

http://kameleonnaardurbuy.blogspot.be/ 

 
 

Vrijdag 14 maart was het internationale dag van de slaap.  

In het vierde leerjaar is deze dag niet zomaar voorbijgegaan. Zij mochten in hun 

pyjama naar school komen. Ze bespraken allerlei weetjes over de slaap. Zo weten 

ze nu dat TV kijken of op computer spelen vlak voor het slapen gaan niet zo goed 

is. Beter is om enkele ontspanningoefeningen te doen. Ze deden ook enkele 

relaxatieoefeningen. Ze gaven elkaar een ontspannende hoofd- en 

gezichtmassage. 

 

 Heerlijk… iedereen genoot!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Paasontbijt 

Op donderdag en vrijdag voor de paasvakantie gaat ons 

jaarlijkse paasontbijt weer door. Ook ouders zijn 

welkom! Schrijf je in! 

 

 

http://kameleonnaardurbuy.blogspot.be/


Fiesta Latina in het vierde leerjaar. 

In het vierde leerjaar hebben de leerlingen al veel geleerd over het leven in                          

Latijns Amerika. Ze kunnen al enkele Spaanse Liedjes zingen, kennen een 

volksdans uit Bolivië , ze weten dat de Andes een enorm grote bergketen is die 

door 7 landen loopt, 7000 km lang is en toppen heeft van bijna 7000m  enz… 

Tijdens het hoekenwerk met de I pads zochten ze allerlei informatie op over de 

Andes en het leven van de mensen daar.  

Vorige vrijdag kam er een mevrouw van Djapo een workshop geven. Onze 

kinderen mochten typische kleding van Peru dragen.  De verschillende culturele 

elementen uit de Andes werden op een leuke manier bijgebracht. Onze leerlingen 

merkten dat er vele verschillen, maar toch ook gelijkenissen zijn met de 

leeftijdsgenoten van de Andes. Door alles heen voelden ze vooral de 

verbondenheid met de natuur en hun respect hiervoor.  

    

 

 

 

Wegenwerken 

De wegenwerken aan de Koningin Astridlaan zijn gestart op maandag 17 maart. 

De werken verlopen in verschillende fasen. De eerste twee fasen duren tot 17 

juni, afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 
Tijdens de eerste twee fasen, staan de volgende werken op de planning: 

 

- Het kruispunt van de Koningin Astridlaan met de Steenweg op Antwerpen wordt open 

gelegd.  

Het kruispunt is daardoor gedeeltelijk onderbroken gedurende minimum één week, 

maximum drie weken.  

- De werken in de Koningin Astridlaan tussen Steenweg op Antwerpen en Collegestraat 

gaan van start.   

 

 

 

 

 

 



Verkeersmaatregelen (geldig vanaf 17 maart tot vermoedelijk 17 juni) 

 

- Bewoners kunnen de Koningin Astridlaan bereiken via de Collegestraat.  

- Op de Steenweg op Antwerpen/de Merodelei geldt enkelrichting in het gedeelte 

tussen de Onze Lieve Vrouwestraat en de Koningin Astridlaan.  

- Daarom wordt het verkeer dat de stad verlaat opgevangen ter hoogte van de 

Merodelei en de Prinsenstraat en omgeleid via Prinsenstraat – Kongoplein – Karel 

Oomsstraat – Nieuwe Kaai – Steenweg op Merksplas – Nassaulaan.  

- Er geldt een parkeerverbod in de Koningin Astridlaan tussen Steenweg op 

Antwerpen en de Collegestraat. 

- Voetgangers kunnen steeds passeren. Fietsers kunnen omrijden via de 

Collegestraat of met de fiets aan de hand passeren.  

 

 

 

 

Datums op een rijtje 

 
 maandag 24 maart: medisch schooltoezicht K2, lunchpakket meebrengen! 

 Maandag 24 maart: besteldag april 

 Dinsdag 25 maart: zwemmen 2de en 5de leerjaar 

 Maandag 31 maart: toneel voor 3de en 4de leerjaar: Toink Bronks 

 Dinsdag 1 april: sporttak in de kijker voor 5de en 6de leerjaar 

 Donderdag 3 april 9u paasontbijt voor K3, 1 en 2 

 Donderdag 3 april: slotfeest Fiesta Latina voor 4de leerjaar 

 Donderdag 3 april: ouderavond: wij verwachten jullie! 

 Vrijdag 4 april 9u paasontbijt voor K1A, K1B, K2 en –brunch om 11u voor 

3de,4de, 5de en 6de leerjaar. Let op: Deze dag geen warme maaltijden! 

 Vrijdag 4 april 15u paaseitjes rapen kleuterschool, ouders welkom! 

 Start paasvakantie, tot en met maandag 21 april 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

