
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag  28 november 2014   

 

Belletjes!!! 

De kleuters van onze eerste 

kleuterklas leerden over 'belletjes'. 

We zagen grote en kleine belletjes in 

verschillende kleurtjes. Natuurlijk 

mochten we zelf ook belletjes blazen 

met een echte bellenblaas,  maar ook 

met een zelfgemaakte bellenblaas. 

We trokken een kous rond een plastic 

fles. Wat leuk! Jullie kunnen het thuis 

zelf ook eens proberen  … 

 

Bekijk zeker onze leuke foto’s op de website. 

 

K2 doet mee! 

We zijn dinsdagvoormiddag op stap geweest 

naar 'Viesvuilland' 

In dit land woont een prinses, we hebben een 

spelletje gespeeld om afval in de juiste 

vuilnisbakken te gooien. 

De papa van de prinses, de koning, was heel 

blij met zulke flinke opruimers. 

 

 

 

Rollebolle 

Vandaag vrijdag 28 november zijn onze kleuters van de tweede en derde 

kleuterklas gaan Rollebolle. Wil jij weten wat dat is? 

De juffen zetten dit weekend enkele foto's op de website ... Indien ze niet te 

stijf zijn van al dat Rollebollen! 

 

 



Wassen 

Op Deze foto kan je Nizar zien die de zeemeermin 

grondig aan het wassen is. Dat is soms wel eens nodig 

hoor! 

We hebben vorige week elke dag onze tanden gepoetst 

in de klas en ook weten we hoe we ons zelf moeten 

verzorgen. 

 
schone groetjes uit de 2de kleuterklas 

 

 

iPads in K3! 

De kleuters van de 3de kleuterklas mochten vorige week voor het eerst aan de 

slag met de ipads. SUPERLEUK! Maar ook... superLEERRIJK!  

Letters zoeken, woorden maken, puzzelen, tellen, ... meer dan alleen maar spelen.  

Weten jullie nog toffe apps? Laat het zeker weten!  
 

 

 

OPROEP uit de kleuterschool 

 

Wij zijn nog op zoek naar lange broeken die we 

kunnen gebruiken als reservekledij. Is er iets te 

klein of worden er lange broeken niet meer 

gedragen: bezorg ze aub aan onze kleuterjuffen. 

Alvast heel erg bedankt!  

 

 

 

 



Sporten is plezant 

Op vrijdag 14 november gingen de leerlingen van het eerste leerjaar naar de 

sporthal in Merksplas.  Ze namen er deel aan de activiteit ‘Kronkeldiedoe’.  

Kronkeldiedoe is en mannetje dat boordevol energie langs verschillende 

oefeningen kronkelt en veert. 

Wij hebben de verschillende activiteiten ook vol enthousiasme doorlopen. 

Steppen, klimmen, jongleren, puzzelen, kruipen, sluipen, dansen en nog zoveel 

meer, we konden het allemaal doen en we zaten niet stil. 

Het was super plezant! 

 
 

1ste en 2de leerjaar leren sorteren door spel in het bos 

 
 

De leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar leerden door een leuk spel zwerfvuil 

sorteren. Eerst werd er een kort verhaal verteld van de Restafvalzak en de 

Grote Verschrikkelijke Zwerfvuilhoop die alsmaar groter wordt. Nadien werden 

de leerlingen in 4 groepen verdeeld nl. groep PMD, groep papier en karton, groep 

glas en groep restafval. 

De leerlingen probeerden zonder getikt te worden door de restafvalzakken, 

gespeeld door juf Annelies en juf Gisela, de juiste afval op te rapen en te 

sorteren in de juiste bak. Als slot volgde er nog een korte nabespreking. 

Juf Debbie en juf An zorgden voor de nodige ondersteuning. 



Nieuwe hoofdletter in klas 2 

Onze kapoentjes in het 2de leerjaar werken superhard! En wisten jullie dat ze al 

erg mooi kunnen schrijven? Eerst oefenen met scheerschuim en plasticine, 

daarna in het groot op het smartboard en op papier. 

Vandaag leerden ze de hoofdletter F 

 

 

 
 

 

 

 

3de leerjaar maakt schorten 

 

Het 3de heeft tijdens de lessen 

mus-e schorten gemaakt. Deze 

zullen ze vanaf nu ook elke keer 

aandoen als ze knutselen, 

schilderen, ... . 

 

 

 

 

 



 

 

Klas 4 maakt poppies 

 

Tijdens de lessen WO leerden de kinderen van het 4de 

leerjaar over de oorlog. Ter herdenking van het begin van 

de eerste wereldoorlog, 100 jaar geleden maakten ze 

zelf poppies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag uit klas 5 … 

 
Hallo allemaal, 

 
Wij zijn deze maand met het vijfde leerjaar weer naar de Talentenschool Boomgaard geweest. 
Daar hebben we uit een houten kubus een dobbelsteen gemaakt. Het was er heel leuk en nu 
hebben we ook met gereedschap gewerkt. Daarna zijn we teruggefietst naar school. 
Ook zijn we op 20 november samen met het zesde leerjaar naar de brandweerkazerne gefietst. 
We hebben daar een toneel gezien over brandweermannen. Er waren ook andere scholen. Het 
toneel was heel grappig en midden onder het stuk moest plots de echte brandweer vertrekken!  
 
Groetjes, 
Yoran en Rachid 

 

 

 

 



De wetenschapsdag 

 
Op dinsdag 18 november fietsten we met het zesde leerjaar richting Talentenschool Boomgaard 
voor de Wetenschapsdag. Als eerste mochten we ons eigen Dokter Bibber Spel maken. We 
konden niet wachten om eraan te beginnen! Daarna kregen we allerlei experimentjes te zien. Dat 
vonden we erg leuk. Ikzelf wist niet wat ik zag! 
Toen mochten we ons eigen stripverhaal maken met Ipads. We hadden niet veel tijd, maar het 
was leuk om te doen. ’s Middags fietsten we met iedereen naar Zenit.  We kregen er een broodje 
met hesp of kaas.  Toen mochten we alleen gaan lassen. Dat was super cool, maar we moesten ons 
goed beschermen tegen het UV-licht. 
We mochten ook nog ons eigen parfum maken. Het waren rare geurtjes, maar toch rook het 
lekker. Daarna deden we nog mee met de ballonwedstrijd. Nu maar duimen dat we winnen! 
 
Yuran en Nuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toneel: brandweermannen 

 
Op donderdag 20 november gingen we naar het toneel ‘Brandweermannen’. Het was een toneel 
met 5 grappige brandweermannen. Ze speelden een dag waarin heel wat mislukte. Zo moesten ze 
vb een brand blussen van een poppenhuis.  Ze deden hun werk op een grappige manier. Ze 
moesten ook trainen en ook dat lukte niet.  Het fijne was dat het toneel gehouden werd in de 
echte brandweerkazerne. 
 
Bilal, Ferre en Silviu 

 

Bewegingstocht 

 
Samen met het derde leerjaar werken we dit schooljaar rond 
gezonde voeding en beweging. Zo maakten we in november een 
bewegingstocht met de iPads. We werden in groepjes verdeeld. 
Op straat zochten we de juiste foto’s. Als we die hadden 
gevonden, moesten we een bewegingsopdracht doen. Zo moesten 
we bijvoorbeeld een kikker nadoen. Uiteindelijk kwamen we 
terug aan bij de school waar we nog even mochten lezen in de 
bib. 
 
Tenequa, Laura, Iris 



Voorleesweek 

Deze week was het voorleesweek en op woensdag zijn er mama’s, papa’s, oma’s en 

tantes komen voorlezen. Iedereen was superenthousiast ! 

 Check voor de foto’s onze facebookpagina ! 

In  de boekentas van je kind heb je misschien ook een bladwijzer met leuke tips 

gevonden. We zetten er hier ook nog een paar op een rij omdat voorlezen 

gezellig, leuk en leerrijk is ! 

 

 

Voorleestips 

Voorlezen begint op schoot en niet op school. We geven 

enkele voorleestips om het nóg plezieriger te maken! 

1. Bereid je voor! 

Kies een boek uit, dat niet te moeilijk is. Leen dit uit bij de plaatselijke bibliotheek, de 

schoolbibliotheek, je vriendenkring, … Lees liefst het boek eerst zelf. 

2. Maak van voorlezen een gezellig moment! 

Lees het boek voor op een rustige plek en een goed gekozen moment. Laat de kinderen 

dichtbij jou komen zitten. Leg je boek op je schoot. Met een groepje kinderen, ga je best 

tussen de kinderen zitten. Neem voldoende tijd voor het voorlezen. 

3. Bekijk samen de kaft van het boek 

Lees de titel van het boek voor en praat met de kinderen over de kaft. Maak de kinderen 

nieuwsgierig naar het verhaal. Wie staat er op de kaft? Waar denk jij dat dit boek over 

zal gaan? 

4. Geef ruimte aan de kinderen! 

Geef kinderen tijd en ruimte om te reageren tijdens het verhaal. Het is heel belangrijk 

dat kinderen praten en dat de voorlezer zicht krijgt hoe het verhaal bij de kinderen 

binnenkomt. Alle antwoorden zijn goed. Jij mag vragen stellen zodat er een gesprekje 

ontstaat. 

5. Speel in op reacties 

Neem opmerkingen van kinderen serieus. Vraag door! 

6. Voorspel samen het vervolg 

Vraag op spannende momenten hoe het verhaal verder gaat. Stimuleer 

probleemoplossend /creatief denken. 

7. Besteed aandacht aan de moeilijke woorden tijdens het voorlezen 

Vraag wat moeilijk woorden betekenen. Help de kinderen als ze het woord niet 

kennen/begrijpen. 

8. Verhoog de betrokkenheid, neem je kind mee in het verhaal. 

Maak geluiden bij de leeuw brulde of hij klopte 3x op de deur. Maak bewegingen of 

beeld 

uit de muis schrok zich een hoedje 

9. Maak nog een praatje wanneer het boek uit is 

Wat vond jij het leukste in het verhaal? Wie zou jij als vriendje willen hebben? Welke 

tekening vond jij het mooist? Bedenk een leuke activiteit rond het boek. 

10. Lees het boek meerdere keren voor! 

 



 

Kerstontbijt 

Ook dit jaar willen we de eerste trimester gezellig afsluiten met ons jaarlijkse 

kerstontbijt, samen met kinderen en hun ouders. U ontvangt nog een aparte 

uitnodiging en inschrijvingsstrook. 

 

Zet zeker de juiste datum al in je agenda: 

 

 Donderdag 18 december 9u: 4de, 5de en 6de leerjaar 

 Vrijdag 19 december 9u: alle kleutertjes  

 Vrijdag 19 december 11u: 1ste, 2de en 3de leerjaar 

 

 

 

Datums op een rijtje 

 
 Maandag 1 december: zwemmen K3 
 Dinsdag 2 december: zwemmen 2de en 4de leerjaar 
 Vrijdag 5 december: Sinterklaasfeest 
 Dinsdag 9 december: zwemmen 2de en 4de leerjaar 
 Donderdag 18 december: ouderavond: we verwachten alle ouders voor een 

individueel gesprek. De inschrijvingsbrief volgt! 
 Donderdag 18 en vrijdag 19 december: kerstontbijt 
 Vrijdag 19 december: 2de rapport en start kerstvakantie 

 
 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

