
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag  2 december 2016   

 

 

Peuterklas: Sprookje: Goudlokje en de drie beren 

 

De afgelopen 2 weken werkten we rond het sprookje: Goudlokje en de drie 

beren, naar aanleiding van het grootouderfeest in het thema ‘sprookjes’.  

De kleuters hebben verschillende keren naar het verhaal geluisterd, zodat ze na 

enkele dagen het sprookje zelf konden naspelen.  

Tijdens het naspelen van het sprookje, werden enkele kleuters: een beer (een 

grote, een middelgrote en een kleine) en werd er een kleuter, Goudlokje.  

Wat hebben ze dit knap gedaan! Nu kennen onze kleuters dit sprookje erg goed! 

Er werd dikwijls geoefend voor het dansje voor het grootouderfeest en er werd 

hard gewerkt aan de cadeautjes voor de grootouders. 

Vrijdag 25 november was het dan zover: het grootouderfeest vond plaats. Onze 

‘beertjes’ hebben super goed gedanst! Juf Tahnee is erg trots op haar kindjes! 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ste kleuterklas 

 

De voorleesweek was een groot succes! De kindjes van juf Jasmine genoten met 

volle teugen van iedereen die langskwam tijdens deze week. Samen gezellig 

luisteren naar verhaaltjes en soms ook nog samen knutselen ... heel fijn! Bedankt! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2de kleuterklas 

 

Het is een fijne maand geweest met veel bezoekjes in onze klas! Zo kwam de 

schoolfotograaf langs, zijn er mama’s – tantes - … komen voorlezen in onze klas 

en hebben we veel geoefend voor het grootouderfeest!  

 

Na het vele oefenen voor het grootouderfeest was het grote moment 

aangebroken voor onze ‘Kleine Duimpjes’! Voor de ogen van hun grootouders 

hebben ze met veel enthousiasme gedanst en dit hebben ze SUPER goed gedaan.  

 

 

 



 

We willen ook nog de ouders, tantes,… die 

zijn komen voorlezen in onze klas bedanken! 

We vonden het super leuk en hebben er van 

genoten. DANK JE WEL!  

 

 

 

 

 

We hebben ook veel gefeest, 

want we hebben 3 jarigen 

gehad. Namelijk: Kaya, Ali en 

juf Shana zijn jarig geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3de kleuterklas 

Jorg 

Juf Inne kwam op bezoek met Jorg in onze klas. We hebben hem van  

dichtbij kunnen bewonderen. Wat een knapperd zeg!  

 

                            



Grootoudersfeest 

 

De kinderen van de 3de kleuterklas ontpopten zich tijdens het grootoudersfeest 

tot echte biggetjes. Het thema “sprookjes” vormde de rode draad tijdens dit 

feest. Wij kozen voor het sprookje : “de drie biggetjes”. Het zijn uiteindelijk 20 

knappe biggetjes geworden . 

 

 
 

 
 

Voorleesweek  

 

De mama van Rik en de papa van Nieke kwamen tijdens de 

voorleesweek enkele leuke sprookjes voorlezen. De 

kinderen vonden het geweldig.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Vervanging 

Juf Annemieke zal afwezig zijn tot aan de kerstvakantie. Vanaf nu neemt Juf 

Shana de 2de kleuterklas voltijds voor haar rekening. 

Juf Kim geeft vanaf deze week kleuterturnen aan al onze kleuters. Welkom 

terug! 

 

Ook in de lagere school hebben we een vervanging. Meester Bram vond een 

voltijdse job dichter bij huis. We wensen hem veel geluk en zullen onze meester 

zeker missen. Vanaf maandag verwelkomen we juf An graag op onze school voor 

de LO lessen in de lagere school. 

 

Lezen 

Tijdens de voorleesweek kwamen heel wat mama’s, papa’s, oma’s en opa’s 

voorlezen in onze klassen. Ook de juffen lazen extra voor. Fijn om van zoveel 

verhalen te kunnen genieten! 

 

De meeste klassen maakten al kennis met Storm, 

de boekenworm. Een boekenworm is iemand die 

heel veel van lezen en boeken houdt. Storm ook! 

Hij woont in een koffertje, zijn boekenhuisje. In 

zijn huisje heeft hij altijd wel een boekje om voor 

te lezen aan de kinderen. Hij leert ons ook hoe we 

goed met boeken moeten omgaan! 

 

 

De kinderen van de eerste en de tweede kleuterklas krijgen vanaf nu ook af en 

toe een verteltas mee naar huis. In een verteltas zit een boek om voor te lezen 

en allerlei activiteiten die bij het boek horen. Het is de bedoeling dat de 

kleuters samen met mama, papa, grote zus of broer aan de slag gaan met de 

verteltas. Bij elk verhaal zit ook een digitale versie. Zo kan je kind ook zonder 

hulp het boekje ‘lezen’ op de computer, tablet of smartphone. We vragen wel om 

goed voor de verteltassen en hun inhoud te zorgen. De verteltassen gaan op 

vrijdag mee en worden op maandag terug op school verwacht.  

De verteltassen voor de peuters zijn nog in de maak en de kleuters van de derde 

kleuterklas hebben leertassen. Ook de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar 

kunnen binnenkort genieten van nieuwe verteltassen. 



1ste leerjaar: Sporten is leuk in het eerste leerjaar! 

 

Op maandag 14 november namen we deel aan de sportactiviteit ”Kronkeldiedoe” 

in de sporthal van Merksplas. 

We startten met een gezamenlijke opwarming en nadien doorliepen we de 

verschillende activiteiten via een doorschuifsysteem. We leerden steppen, 

jongleren, evenwichtsoefeningen uitvoeren ,touwtje springen,  gooien, vangen en 

klimmen. 

De kinderen leefden zich uit op een mega groot springkasteel. Het was een leuke, 

sportieve namiddag. Nogmaals bedankt mama van Jenne om ons te vergezellen en 

te helpen. 

 

  

  
 

 

2de leerjaar 

Dinsdag was het de laatste keer dat het 2de en het 6de leerjaar gingen zwemmen 

in Arendonk. Na 11 weken duiken, drijven, belletjes blazen, baantjes zwemmen, 

watertrappelen… waren we klaar voor onze diploma’s.  Na een half uurtje hard 

werken, mochten de kinderen terecht fier zijn op zichzelf. 

Ze hebben allemaal een diploma gehaald! Dikke duim hoor! Zie ze maar eens 

stralen! 



 
 

En nu tijd voor ontspanning! 

 

   
 

3de en 4de leerjaar 

Kunst is soms ook techniek. 

Het derde en vierde leerjaar werkten tijdens mus-E onder leiding van Marian aan 

techniek. Eerst bekeken ze verschillende kunstwerken van Karel Appel. Nadien 

maakten ze zelf een creatie met allerlei restjes hout en metaal. Ze moesten 

deze verschillende onderdelen aan elkaar bevestigen. Hiervoor hadden ze keuze 

uit verschillende lijmen of nageltjes. Soms waren de stukken hout te groot en 

gingen ze zelf aan de slag met de houtzaag. Onze techniekwerkbank met 

bankschroef in de zaal kwam hier goed van pas. Onze leerlingen bekeken de 

verschillende vormen van het hout en creëerden zo een gezicht van een dier of 

een abstract  lichaam van een persoon. De leerlingen van het vierde konden 

echt niet wachten om hun kunstwerk mee naar huis te nemen. De kinderen van 

het derde leerjaar gingen nog een stapje verder en beschilderden hun kunstwerk 

in kleurrijke vakken.  De foto’s van de prachtige houten kunstwerkjes zullen ook 

gebruikt worden in het kaartspel dat deze leerlingen aan het maken zijn tijdens 

mus-E.  Deze afbeeldingen bevestigen het nogmaals…  

Er zit veel talent in onze school!   



 
 

 

 

5de leerjaar Techniek: we maken een vogelhuisje! 

 

Deze week verplaatsten we ons met het 

vijfde leerjaar opnieuw naar de 

Talentenschool aan het Boomgaardplein om 

er aan ons vogelhuisje te werken. Brrr… 

koud op de fiets, maar het was weer heel 

leuk! 

We hebben getekend en nauwkeurig 

gemeten en konden nadien beginnen met het 

uitzagen van de verschillende onderdelen. 

Maandag  gaan we terug om hieraan verder 

te werken, we kijken er al naar uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6de leerjaar 
Op STEM-dag 

Het 6de leerjaar ging naar de talentenschool, naar 

campus Boomgaard en Zenit.  

Het was heel  leuk. We maakten een houten puzzel. 

We leerden over de natuur en we maakten proefjes. 

We maakten een periscoop. Het was tof. 

We kregen ook boterhammen met kaas of hesp. 

We speelde olleke bolleke in de regen.  

Het was echt tof.  

 

Patricia, Mathias, Hennie en Senne 
 

Sinterklaasactie: verkopen van de speculaas 

Vrijdag waren wij  voor de sinterklaasactie naar de 

Gasthuisstraat gegaan om speculaas te verkopen. Veel 

mensen wilden iets kopen maar sommigen wilden niets 

kopen. 

We hebben veel speculaas verkocht meer dan 200 

pakjes. 

Ook verkochten we veel steunkaarten. 

We vonden het heel leuk. 

We hebben 670 euro en 84 cent verdiend. 

Heel goed dus. 

Viktor, Mohamad, Fezan en Tiany.  

 

 

 

 

 

 

Voorleesweek 

De afgelopen week was het weer “voorleesweek”. Wat leuk dat er vele ouders en 

grootouders kwamen voorlezen in de klas van hun (klein)kind. Bedankt! 

Zoals jullie weten is “LEZEN” één van onze troeven. We leggen de lat hoog want 

we zijn ervan overtuigd dat betere lezers ook beter kunnen leren. We nemen al 

4 schooljaren deel aan het LIST project (een leesproject uit de universiteit van 

Utrecht) De eerste resultaten zijn positief: onze kinderen behalen gemiddeld 

een hoger AVI-leesniveau. Daar zijn we erg trots op! 

 

Dit schooljaar opende onze kleuterbib en werd STORM, de boekenworm, 

geboren. In de lagere school kreeg juf Lisa de titel van leesjuf. Elke klas heeft 

voortaan een vast moment om bij haar langs te komen in de schoolbib. 



 

Hij komt, hij komt, die goede lieve Sint … volgende dinsdag 6 december. 

In de voormiddag ontvangen we de Sint en zijn pieten op ons Sinterklaasfeest 

voor de lagere school. We gaan dan NIET zwemmen. 

In de namiddag brengt hij een bezoekje aan onze kleuterschool. Kent u nog 

peuters die in de loop van dit schooljaar naar school mogen komen? Ook zij zijn 

van harte welkom op het Sinterklaasfeest in onze kleuterschool om  13u30. 

Geef ons een seintje!  

Onze volgende kijkdag voor nieuwe kleuters is op do 8 december van 9-12u. 

 
 

Planning kerstontbijt 

Nog slechts 3 weken en dan zit de eerste trimester van het schooljaar er weer 

op. Naar jaarlijkse gewoonte willen we dit samen met jullie op een gezellige 

manier afronden net voor de kerstvakantie, met ons kerstontbijt. Dit jaar zal de 

planning in 4 groepen, als volgt verlopen:  

 

 Donderdag 22 december om 9u: K2 en K3 

 Donderdag 22 december om 11u: K1 A + B 

 Vrijdag 23 december om 9u: 3de, 4de, 5de en 

6de leerjaar 

 Vrijdag 23 december om 11u: 1ste en 2de 

leerjaar 

 

 

 

Noteer deze datum alvast in je agenda. 

U ontvangt nog een aparte brief om in te schrijven. 



Mutsen en sjaals 

Nu de koude terug in het land is en de mutsen, sjaals 

en handschoenen terug uit de kast komen, is het nodig 

om alles goed met de naam van je kind te voorzien 

zodat deze spullen niet verloren gaan. Bedankt! 

 

 

 

Ouderavond 

Op donderdag 22 december organiseren wij onze 2de ouderavond. Tijdens deze 

ouderavond willen wij graag alle ouders spreken. Voor de kleuterschool is er 

“mijn portret” en in de lagere school krijgen de kinderen hun 2de rapport. 

Graag inschrijven via de aparte brief (vanaf volgende week). 

 

Kleuren maar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Datums op een rijtje 

 
 Dinsdag 6 december: 11u Sinterklaasfeest lagere school, 13u30 

kleuterschool 
 Donderdag 8 december: kijkdag nieuwe kleuters 
 Dinsdag 13 december: zwemmen voor 1 en 4 
 Maandag 19 december: zwemmen voor K3 
 Dinsdag 20 december: zwemmen voor 1 en 4 
 Donderdag 22 december: kerstontbijt en kerstbrunch + ouderavond 
 Vrijdag 23 december: kerstontbijt en kerstbrunch, 2de rapport. (de school 

eindigt gewoon om 15u, zoals elke andere vrijdag) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

