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De eerste kleuterklas 

 

Op vrijdag 20 maart was het wereldwaterdag.  We 

werkten in onze klas rond water. Op 

vrijdagnamiddag zijn we met al onze kleuters een 

kijkje gaan nemen aan de vaart.  

 

In de klas leerden we dat we niet zomaar mogen 

spelen met water en dat ook onze zelfgezaaide 

waterkers niet kan groeien zonder water. 
 

 

 

 

Nieuwe kleuters 

 

Ondertussen hebben wij heel wat nieuwe kindjes ingeschreven in onze eerste 

kleuterklas. Daar zijn we erg blij om!  

We vinden het belangrijk om elk kind de nodige aandacht te kunnen geven. 

Daarom zullen we na de paasvakantie elke voormiddag in 2 kleinere groepen 

werken. 

De peuters (geboortejaar 2012) komen bij juf Liesje (en op donderdag bij Juf 

Lindsay). Zij maken gebruik van onze peuterklas (eerste lokaal rechts vooraan 

aan de kant van de speelplaats). 

De kindjes uit de eerste kleuterklas (geboortejaar 2011) blijven bij juf Jasmine. 

Inhoudelijk wordt er in elke groep op dezelfde manier gewerkt. We starten met 

het ochtendritueel, werken rond dezelfde thema’s, in beide groepen met de 

methode van Jules, … 

Elke namiddag werkt de hele klas samen bij juf Jasmine. 

 

Indien u nog verdere vragen of bedenkingen heeft, weet u ons te vinden! 

 



Nieuws uit de 2de kleuterklas 

Thema dieren: We weten ondertussen 

veel over wilde dieren en huisdieren. Ook 

door het bezoek van Jennes konijn 

“Pluisje” en Lottes hond “Rakker”. We 

mochten ook ons eigen diertje boetseren.   

 

 

Ook wij deden mee aan 

wereldwaterdag. We leerden dat er 

landen zijn waar er niet zoveel 

regen valt als bij ons en men geen 

kraantjeswater heeft.  Daar moeten 

kinderen soms een uur wandelen om 

een fris slokje te kunnen drinken. 

Ook wij maakten een wandeling tot 

aan de vaart en zagen dat het water 

er eigenlijk niet drinkbaar is. Terug 

op school konden we ons gelukkig 

wel verfrissen met een heerlijk 

bekertje kraantjeswater.   

 

In de 3de kleuterklas... 

 

hebben we een nieuwe hoek in de klas: een 

schrijfhoek! 

We kunnen alle schrijfpatronen die we met juf 

Liesje leerden schrijven, nu ook zelf 

naschrijven. En op de lichtbak kunnen we mooie 

tekeningen overtekenen. 

We maken er ook mooie kaartjes voor mama, 

papa, oma, opa, ... of voor een vriendje.  

Met de tekensjablonen maken we mooie 

tekeningen. Niet makkelijk hoor! Maar met een 

beetje oefenen lukt het wel.  

 

 



Wereldwaterdag 

Op vrijdag was het wereldwaterdag. De leerlingen van het eerste en tweede 

leerjaar werkten klasdoorbrekend. Ze maakten gezonde waterijsjes met lekkere 

sinaasappelen en citroenen. 

Ze knutselden een mooie kijkdoos in elkaar. Sommige leerlingen maakten samen 

een collage over water. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iPads en spreekbeurten in het 3de leerjaar 

 

De kinderen van het derde leerjaar 

wilden graag een spreekbeurt houden. 

Om dit voor te bereiden leerden we 

eerst op de iPad  werken met de app 

‘Keynote’. Met deze app kan je een 

presentatie maken die we later op het 

smartbord voor de hele klas kunnen 

laten zien.  We gingen aan de slag in 

verschillende stappen, want een 

spreekbeurt houden aan de hand van 

een presentatie is een hele uitdaging. 



Stap 1 was Keynote leren kennen en leren hoe we van op het internet foto’s 

kunnen zetten in keynote. In stap 2 kozen we een dier waarover we onze 

spreekbeurt wilden geven en zochten volgens een stappenplan allerlei info op 

over dat dier. Hier konden we ook de iPads voor gebruiken.  In stap 3 zetten we 

alle gevonden informatie om in foto’s die we in een keynote-presentatie zetten.  

Stap 4 was in ons groepje al eens kijken hoe onze presentatie er op het 

smartbord uitziet, de rollen verdelen en oefenen. En tenslotte stap 5, dit is de 

spreekbeurt voor de klas houden. 

Alle kinderen maakten een te gekke spreekbeurt, met een heuse presentatie! 

Geweldig toch! 

Heel veel geleerd, zowel over dieren als over het gebruik van de iPads. 

 

Het vierde leerjaar beleefde een sportieve dag in Beerse. 

2 Weken gelden gingen verschillende vierde leerjaren van Turnhoutse scholen 

sporten in Beerse. Iedereen kon genieten van wel 15 verschillende sporten en 

spelletjes met een bal.  En die ballen zagen er soms wel heel bijzonder uit. 

Sommigen hadden een rare vorm, anderen waren reuzengroot. Het was zo fijn 

dat we de eerste turnlessen enkele van die balsporten op school hebben 

overgedaan.  

 

   



Deze maand startte het vierde leerjaar met mus-e. 

We leerden van Marian verschillende knopen om houten takken stevig te kunnen 

sjorren.  We maakten per 2 een ingekaderd gezicht van een oude fietsband en 

natuurlijke materialen. Het begin was erg moeilijk, maar de tweede les leidde de 

nodige creativiteit en de juiste samenwerking tot prachtige kunstwerken. Je kan 

ze in de zaal bekijken. 

 

 
 

 

 

Een vleesetende plant! 

Tijdens de les WO leerden we hoe planten en 

dieren zich aanpassen aan hun omgeving. Zo 

heeft een ijsbeer een hele dikke pels om tegen 

de kou te kunnen en past een kameleon zijn kleur 

aan aan zijn omgeving. Kiara heeft thuis een 

vleesetende plant. Ze bracht deze plant mee 

naar school, zodat we hem allemaal goed konden 

bekijken.  Deze vleesetende plant  heeft zich ook 

aangepast aan zijn natuurlijke omgeving. De plant 

heeft allemaal bekers. In die bekers zit een 

soort water dat op ons speeksel  lijkt. Als kleine 

insecten in de bekers vallen, worden ze door het 

‘speeksel’ verteerd en heeft de plant voedsel. De 

plant heeft dit nodig omdat in zijn natuurlijke 

omgeving in het water dat hij opzuigt 

onvoldoende voedsel zit. Bedankt, Kiara!   

 

 

 



De zonsverduistering op 20 maart 

 

Op 20 maart was er een zonsverduistering. Maar jammer genoeg konden we hier 

niets van zien door de vele wolken waarachter de zon en de maan zich 

verstopten. Het enige dat we merkten was dat het een beetje donkerder werd 

rond half 11.                                                                                                                          

In het vierde hadden ze drie speelballen in de vorm van de maan, de zon en de 

aarde.  Ze hadden ook grote foto’s van een zonsverduistering.  Met deze 

attributen zijn ze in elke klas gaan vertellen en tonen wat er precies gebeurde 

achter de wolken zodat alle kinderen zich toch konden voorstellen  waarom het 

donkerder werd. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholieke godsdienst in 5 en 6 

 

De leerlingen van de derde graad kregen 

tijdens de opdracht om de verhalen van de 

“Goede Week” uit te beelden met Playmobil. 

Ze kregen per groep een verhaal dat ze eerst 

zelf hebben gelezen. 

Met de rest van de klas gingen we de 

tafereeltjes bekijken en bespreken.  

 

 



Nieuws uit het 5de leerjaar 
 
Op 20 maart was het wereldwaterdag. Het 5de en het 6de leerjaar zijn naar de markt 
gegaan met 7 emmers water. 
We zijn ook 3 keer gaan zwemmen. 
En we hebben verschillende toetsen gehad. Daarom moesten we veel meer studeren. 
Op woensdag 1 april is er een handbaltornooi met andere scholen in de sporthal. 
Op donderdag 2 april gaat het 5de leerjaar naar sporttak in de kijker. 
Op 3 april is het paaslunch en dan komen families mee ontbijten. De juffen krijgen hulp 
van de hotelschool. Vergeet geen eierdopje mee te brengen. 
 
Groetjes van Finias, Nathan en Sonniesha 

 

Wereldwaterdag 

 

Op vrijdag 20 maart was het Wereldwaterdag. We 

werkten in de klas rond water en we leerden dat 

sommige kinderen heel ver moeten stappen om 1 

emmer drinkbaar water te halen. Dit doen ze iedere 

dag opnieuw. Op vrijdag 20 maart moesten ook wij 6 

km stappen met een emmer water.  We wandelden 

naar de Grote Markt en terug. Gelukkig kregen wij 

daar wel een drankje en konden we genieten van een kommetje soep.  Het was 

best zwaar om zo ver te stappen met de emmer water! 

 

 

Erfgoedproject 

 

De paasvakantie komt eraan dus loopt ons project met Mus-e 

ook bijna ten einde. Op vrijdag 20 maart werkten we verder 

met het thema jacht.  We maakten ons eigen gewei door te 

sjorren met takken en deze te boren op een eigen plaatje.  

De resultaten zien er prachtig uit.  Ben je ook benieuwd 

geworden? Kom dan zeker eens een kijkje nemen in het 

Taxandriamuseum in Turnhout waar onze werkjes 

tentoongesteld zullen worden vanaf 26 april. 

 

Je kan onze avonturen nog steeds volgen op onze blog:  

https://herinneringenvoordetoekomst.wordpress.com 

 

 

 



Fietswijzer 

 

Op maandag 23 maart sprongen we met onze klas de 

fiets op. Samen met een agent en 2 stadswachten 

kregen we fietsles in het centrum van Turnhout.  We 

oefenden alle moeilijkheden in en we bereidden ons 

zo voor op ons fietsexamen in mei.  De komende 

weken gaan we in kleine groepjes hier nog hard op 

oefenen, want we hebben gemerkt dat fietsen in 

Turnhout niet zo gemakkelijk is! 

 

 

Helm op Fluo Top : één kaart, meerdere beloningen 

Nog even wat extra uitleg : 

1. Met één spaarkaart kan je verschillende beloningen verzilveren. Ze 

verlenen toegang tot de Olmense Zoo, Circus Bruul én Bobbejaanland. Het 

is wel belangrijk dat je eindigt in Bobbejaanland, want daar worden de 

kaarten ingehouden. In Circus Bruul en de Olmense Zoo worden ze 

afgestempeld. 

2. De spaarkaarten zijn niet bedoeld voor klasuitstappen. Het is de 

bedoeling dat leerlingen ze individueel verzilveren. 

3. Door het ongeziene en onvoorziene succes van Helm Op Fluo Top, zijn de 

gadgets van Profile, zelfs na een verdubbeling van het oorspronkelijke 

aantal, in bijna alle verdeelpunten uitgeput. 

Een volle spaarkaart geeft recht op gratis toegang tot de Olmense Zoo en 

Bobbejaanland mits begeleiding van een betalende volwassene per spaarkaart 

(en dus per gratis leerling). 

 

 

 
 



 

Datums op een rijtje 

 
 Dinsdag 31 maart: muzisch boekenproject in het 2de en 3de leerjaar 

 Woensdag 1 april: namiddag SVS handbal op onze school 

 Donderdag 2 april van 9u tot 12u: kijkdag kleuterschool voor nieuwe 

kindjes 

 Donderdag 2 april: 9u paasontbijt voor 123 

 Donderdag 2 april vanaf 16u ouderavond 

 Vrijdag 3 april: 9u paasontbijt voor de kleuters, 15u paaseitjes 

rapen 

 V rijdag 3 april 11u45: paasbrunch voor 456 en 3de rapport 

 Vrijdag 3 april: 4de leerjaar bezoek Wurth 

 Van 4 april tem 19 april: paasvakantie 

 Maandag 20 april: instapdag voor nieuwe kleuters 

 Donderdag 23 april: info-avond K3, overstap 1ste leerjaar 

 Maandag 27 april: besteldag mei 

 Donderdag 30 april: powerplaysoccer tot 13 mei 

 Vrijdag 1 mei: feest van de arbeid: geen school! 

 

 

 
 

 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

