
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag 9 mei 2014   

 

Verkeer in de derde kleuterklas 

De 3de kleuterklas werkt al twee weken volop rond het thema: VERKEER! 

Samen een zebrapad maken, oefenen op oversteken op straat, een parcour 

afleggen met de fiets, verkeersborden bekijken en maken, ... 

 

Een zebra en een pad 

Pas gewassen, pas uit bad, 

liepen samen door de stad. 

Toen viel de zebra op de pad 

en lag er in de stad. 

Een heel nieuw zebrapad! 

 

 

Neem zeker nog eens een kijkje 

op onze website, hierop staan 

weer leuke foto's van onze klas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anderstalige nieuwkomers 

 

 
 

 

Op vrijdag 2 mei gingen we met de anderstalige nieuwkomers naar Brico. Wat 

was daar veel te zien en te leren! 

We gaan voor Muze en de Kamielklas schijven vernissen en daar hebben we 

natuurlijk materiaal voor nodig : vernis en verfborstels. 

Maar naast de verfafdeling hebben we ook de rest van Brico eens goed bekeken. 

In de klas leerden we net over het huis van Pistache, waar we alle kamers van 

een huis leerden kennen. In Brico vind je allemaal dingen om die kamers te 

maken. 

Op de foto zie je ons poseren voor een badkamermeubel. 

Van een medewerker kregen we nog allemaal een dikke catalogus mee. Daarmee 

gingen we in de klas aan de slag om allerlei prenten te zoeken en uit te knippen 

die in de badkamer, de slaapkamer, de keuken, de woonkamer en de tuin hoorden. 

Zo wordt een bezoek aan Brico een heel leerrijke en leuke ervaring! 
 

 
 
 
 



Inschrijven bij Gabbers voor de zomervakantie 

“Alle informatie van Gabbers & Co ivm de inschrijvingen voor de zomervakantie 

zal ten laatste in de week van 19 mei verstuurd worden. De inschrijvingen 

starten op vrijdag 23 mei om 9u.” 

 

Opening Kamielklas: onze openluchtklas 

Ook ouders of grootouders zijn van harte welkom! Schrijf je snel in via het 

aparte strookje. 

 

 
 

Datums op een rijtje 

 
 Maandag 12 mei: schoolfotograaf 

 Woensdag 14 mei: integratie K3 in 1ste leerjaar 

 Vrijdag 16 mei: GEEN warme maaltijden 

 Woensdag 21 mei: integratie K3 in 1ste leerjaar 

 Vrijdag 23 mei: 13u30 opening Kamielklas 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

