
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag  29 mei 2015   

 

 

De boerderij 

 

Twee weken leerden onze kleinste kleuters alles over de koe, het paard, het 

varken, de geitjes en nog zoveel andere dieren. Als kers op de taart bezochten 

ze een echte kinderboerderij!  

 

Nieuwtjes uit de 2de kleuterklas: 

 Op de website staan toffe foto's van het babybezoek van Aaron, het 

broertje van Chermine en Michee. 

 Onze kleuters zijn heel hard aan het oefenen voor hun dansje op het 

schoolfeest: ze zullen het laten waaien! Jullie komen toch ook kijken op 6 

juni? 

 Wij hebben even een andere klas: Onze 

spiksplinternieuwe klas krijgt deze week 

(en misschien volgende week ook nog ) een 

hele nieuwe kleur. De schilders van de 

scholengroep Jef en Kris zijn heel hard aan 

het werken! Bedankt! Zo kunnen we 

binnenkort in een nog mooiere klas! 



Oproep uit K3: 

Onze reserve-zwemkledij is dringend aan vervanging toe! Heb jij thuis nog een 

badpak, bikini of zwembroek liggen die te klein is geworden? Bij ons is het meer 

dan welkom! (maat 5-6 jaar) 

 

Spannende maand... 

Juni wordt voor de 3de kleuterklas een SUPERmaand! Wat staat er allemaal op 

ons programma? 

- zaterdag 6 juni: natuurlijk het schoolfeest 

- donderdag 11 juni: schoolreis samen met de 2de kleuterklas naar Dippiedoe! 

- donderdag 18 juni: pyjama-party! Wij blijven op school slapen!  

- dinsdag 23 juni: naar de treintjes en de speeltuin in het stadspark 

- maandag 29 juni: diplomafeest 

 

Kortom: elke week iets leuk te doen!  

 

Integratie 3de kleuterklas 

 

De kinderen van de derde kleuterklas voelen zich al goed 

thuis in het eerste leerjaar en er werd al flink gewerkt. 

Ze leerden hun eerste woordjes: ik en maan. 

Ze leerden al wat tellen tot 5. 

De pinguïndans vonden ze ook heel leuk. 

 
 

 

Groene vingers in het eerste leerjaar 

 

 

Zoals je vorige keer in 

de babbelbox kon lezen, 

maakten we een Jeroen 

Groen met een 

nylonkous, houtzaagsel 

en graszaden. 

De resultaten mogen 

gezien worden want 

onze mannetjes kregen 

een weelderige haardos. 

 



We verfraaiden ook de Kamielklas en plantten nieuwe bloemen en kruiden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lente in het 2de leerjaar 

 

Het 2de leerjaar leerde de voorbije weken over de lente.  

Bloemetjes bekijken, de dieren in de lente bespreken, het weer …  

Ook onze Kamielklas werd aangepakt door het 2de leerjaar deze week. Het 

onkruid werd weggedaan en alle bloemetjes en kruiden kregen extra aandacht!   

De Kamielklas staat er prachtig bij!  

 

 
 

 

Wisten jullie dat we (het 3de leerjaar): 

 

 geleerd hebben hoe we een staartdeling moeten maken?! Niet zo 

gemakkelijk, maar het lukt ons al goed. 

 een klasmoestuintje hebben met radijsjes en aardbeien?! We zorgen er 

samen voor dat de plantjes genoeg water, warmte en licht krijgen. 

 druk aan het oefenen zijn voor het Kameleonfestival?! Feest! 

 samen met het 1ste en 2de leerjaar op schoolreis naar Megaspeelstad zijn 

geweest?! We hebben ons supergoed geamuseerd!!! 

 

 



 

Schoolreisje mega-speelstad Wechelterzande 

 

Super leuk: de kinderen van het 1ste, het 2de en het 3de leerjaar hebben er van 

genoten. Samen spelen is heel fijn. 

 

    
 

 

 

 



Onze Fairtrade slotdag 

 

Donderdag 7 mei sloot het vierde leerjaar haar mondiaal project fairtrade af 

met een leuke slotdag in de Warande.                                                                                                                                                                        

We volgden in de voormiddag 3 workshops. Eerst leerden we hoe we oude kleren 

weer een nieuw leven konden geven door deze te beschilderen op verschillende 

manieren. Vervolgens maakten we in groepjes een rap-lied over fairtrade. De 

meneer die ons hierbij hielp, was niemand minder dan Funky Tuur die meegedaan 

had aan Belgium ‘s got Talent. En dan kregen we allerlei opdrachten ivm fairtrade 

producten.  Na de middag leerden we met alle andere scholen een dans . Nadien 

toonde elke school zijn zelfgemaakte rap. In onze klas was er maar één meisje, 

Tiany  dapper genoeg om dit op het podium te doen. Tiany deed dat zeer goed. 

We hebben met z’n allen genoten van deze dag. 
    

            
 

Nieuws uit het 5de leerjaar 

 
Beste lezers, 
Wij zijn deze maand veel gaan zwemmen. Ook hebben we een moederdagcadeau gemaakt. 
We zijn naar techniek geweest en hebben met de zaagmachine een sleutelhanger gemaakt uit 
hout. 
De toetsenperiode is weer gestart dus dat wordt goed studeren. Het schoolfeest komt eraan en 
elke klas maakt een optreden. Dus alle klassen zijn aan het oefenen. 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Ayoub en Egzon 



Zintuigen 

 

Horen, zien, ruiken, voelen, proeven. Dat zijn de zintuigen waarmee de leerlingen 

van het zesde leerjaar aan de slag gingen. Met allerlei proefjes leerden ze 

zichzelf en hun lichaam beter kennen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fietsexamen 

 

Op woensdag 27 mei kregen de leerlingen van het zede leerjaar de uitslag van 

het fietsexamen. Spannend… Om 10u30 werden ze allemaal verwacht in het 

stadhuis van Turnhout om daar te horen te krijgen dat ze allemaal geslaagd zijn. 

Knap! Nog een extra dikke proficiat voor Imke die maar liefst 100/100 scoorde! 

 

Examenstress… 

 

De laatste toetsenperiode voor de leerlingen van 

het zesde leerjaar is aangebroken. Dit zal zeker 

geen gemakkelijke periode worden! Bijna iedere 

dag staat er immers wel een toets of examen op 

het programma. Gelukkig wordt er al hard 

gestudeerd en worden werkplanningen goed 

ingevuld. Alvast veel succes!!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Positief schoolklimaat: onze kikkerschijf! 

 

 

 
 

 



 

Welkom Karel! 

 

In het kader van een positief schoolklimaat heeft Kamiel, onze 

groene schoolmascotte, er sinds de paasvakantie een vriend 

bijgekregen, Karel de Kikker. Hij helpt de kinderen  om zich aan 

de schoolafspraken te houden en leert hen sociale vaardigheden 

om beter met elkaar om te gaan op de speelplaats. Je zal 

waarschijnlijk  op de speelplaats de grote banner al wel zien 

hangen hebben, anders moet je zeker eens een kijkje komen nemen ! 

In de lagere school vinden we het belangrijk dat kinderen ook nadenken als ze 

een afspraak niet naleven of als ze ruzie gemaakt hebben. We geven onze 

kinderen ook de kans om te leren uit hun fouten.  

Op het einde van de maand kijken we welke kinderen zich goed aan de afspraken 

gehouden hebben en die belonen we met een complimentenkaartje en een half 

uurtje extra speeltijd. Kinderen die zich 3x niet aan een afspraak gehouden 

hebben gaan op dit moment met juf Griet samenzitten . Ze herhalen de 

afspraken nog eens  en moeten nadenken over hoe ze het een volgende keer 

beter zullen doen.     

We vinden het ook belangrijk dat  jullie als ouders met je kind praten over het 

belang van het naleven van afspraken.  Als jouw kind zich 3x niet aan afspraken 

heeft gehouden, krijgt het een nota mee die we vragen om te ondertekenen en 

terug mee naar school te geven.    

We kunnen jullie alvast meegeven dat 91% van de kinderen zich de voorbije 

maand al goed aan de afspraken heeft kunnen houden ! Proficiat ! 

 

 
Babbelbox digitaal 

 

Al langer kan u onze babbelbox ook elke maand digitaal bekijken op de website 

van onze school en op onze facebookpagina.  

Sinds vandaag testen we ook of we hem automatisch in de mailboxen van ouders 

krijgen? Is dit gelukt? Dan beschikken we reeds over het juiste mailadres. 

Indien ook papa of oma of … een babbelbox in zijn of haar mailbox wenst, mag je 

de mailadressen op school bezorgen of doorsturen naar 

directie@basisschoolkameleon.be  

 

 

 

 

mailto:directie@basisschoolkameleon.be


Schoolfeest zaterdag 6 juni om 13u30: van harte WELKOM! 

 

 
 

Datums op een rijtje 

 
 dinsdag 2 juni: zwemmen 3 en 5 

 zaterdag 6 juni: schoolfeest: WELKOM!  start optredens 13u30. We verwachten alle 

kinderen om 13u in de klas 

 dinsdag 9 juni: zwemmen 3 en 5 en medisch schooltoezicht voor K1 

 donderdag 11 juni: schoolreis K2 en K3 

 maandag 15 juni: zwemmen K3 

 dinsdag 16 juni: zwemmen 3 en 5 

 donderdag 18 juni: K3 blijft op school slapen 

 dinsdag 23 juni: zwemmen 3 en 5 

 maandag 22 juni: K3 bezoek rusthuis 

 dinsdag 23 juni: K2 en K3 naar de stoomtreintjes 

 donderdag 25 juni: 3 en 4 sporttak in de kijker en ouderavond 

 vrijdag 26 juni: sportdag hele school 

 maandag 29 juni: diplomafeest K3 en 6de leerjaar.  6de blijft kamperen. 

 Dinsdag 30 juni: laatste schooldag tot 11u45 

 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

