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Vrijdag 11 oktober 2013   

 

“Kleur het bos van je dromen!” 

Vorige week vrijdag beleefden we met de hele school een SUPER dag! Onze 

Muse- startdag. ’s Morgens werden onze kinderen verrast door vogels, muziek, 

bomen, … op de speelplaats. Wat was dat allemaal? Samen werkten we de hele 

dag met echte kunstenaars aan verschillende workshops. We kregen de opdracht 

om de zon in Ecuador terug te laten schijnen … 

Op het einde van de dag sloten we samen af door te zingen, dansen, … lekker 

muzisch te doen … wat heerlijk toch! 

Een prachtige zon, waarop een totemdier uit elke klas een mooi plaatsje kreeg, 

was het resultaat van veel talent! 

 

Bekijk zeker de vele andere foto’s van deze dag op onze website! 



Op woensdag 9 oktober kwam muse juf Anya 

voor de eerste keer naar het 6de en 4de leerjaar. 

We leerden meer over Ecuador en deden een 

brainstorm over de lessen mus-e. Daarna 

gingen we meteen aan de slag met een 

improvisatieoefening. We vonden het alvast 

geweldig! 

Na de vakantie start Marian terug met muse in 

het 2de en 3de leerjaar. 

 

Voetbal in K3! 

De kleuters van de derde kleuterklas werken al twee weken rond de populaire 

sport “voetballen”. 

Samen hebben we een voetbalshirt gemaakt, prijzen en trofeeën verkocht, een 

voetbalwedstrijd gehouden, elke ochtend opgewarmd, nieuwe woorden geleerd, …. 

En ook een versje! 
 

Ik vind voetbal leuk 
Leuk om te winnen 

Leuk om een goal te scoren 
Leuk om met vrienden samen te zijn 

Ik vind voetbal leuk… 
totdat ik verlies 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En straks supporteren wij mee voor 

de Belgen! 

 



Een natuurlijke knikkerbaan. 

De kinderen van het vierde leerjaar maakten voor technologie in groep een 

knikkerbaan op de berg. Met lepels en schepjes maakten ze een groef waarin de 

knikkers vlot naar beneden konden rollen. Ze zorgden ervoor dat deze glad waren 

en nergens een putje vertoonden, om te voorkomen dat de knikkers zouden 

haperen. Dit was niet gemakkelijk met al die boomwortels in de berg. Ook 

maakten ze tunneltjes en bruggetjes en soms echte haarspeldbochten. Ze 

versierden de knikkerbaan met speelgoed: diertjes, indianen of playmobil 

mannetjes. Elke groepje had een prachtige baan! Het was een super leuke les en 

iedereen heeft heel goed samengewerkt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit het eerste leerjaar … 

We hebben al hard gewerkt in het eerste leerjaar. We kennen ondertussen al 

enkele woorden en letters, we rekenen al tot 5! 

Af en toe is er ook tijd om gezellig samen  te smullen. Sila was jarig en haar 

mama bakte lekkere koekjes.  

 

 

Meetcircuits … 

Op woensdag 2 oktober werd er in het 5de en 6de 

leerjaar gemeten en gewogen. We verhuisden naar 

de refter waar we een heus meetcircuit konden 

uittesten. We moesten veel schatten en nadien 

nameten. Dit vonden we erg leerrijk!  

 

 

 

 

Ipads 

Vorige week donderdag gingen onze juffen terug zelf aan de schoolbanken 

zitten. We volgden een studiedag over het gebruik van ipads in de klas. 

Onze school kocht 10 ipads aan en vanaf volgende week gaan we hiermee aan de 

slag met onze kinderen. Zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school 

zullen hiermee leren werken. Vele app’s maken leren op Basisschool Kameleon 

nog leuker!  

 

 

 

 

 

 

 



Wedstrijd Libelle mama 

Verschillende klassen nemen deel aan de wedstrijd van Libelle mama. Bij een mooi 

verhaal worden prachtige creatieve ontwerpen gemaakt. 

Misschien kunnen we hierdoor een schoolbib met vele boeken en leuke zitjes 

winnen … Duimen jullie mee? 

Op een zonnige vrijdagnamiddag trok het eerste leerjaar verkleed als kabouters, 

houthakkers, roodkapjes, boswachters en de boze wolf naar het speelbos. 

We speelden het verhaaltje na van “de houthakker en de boom”. Juf Noor nam 

mooie foto’s van ons. Met enkele van die foto’s maakten we een collage en het 

werd een prachtig resultaat!               

                                                    

 
 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grootouderfeest 

Op dinsdag 22 oktober staat ons jaarlijkse 

grootouderfeest in de kleuterschool op het programma. 

Dit jaar nodigen we de grootouders uit in de klas van 

hun kleinkind om daar samen leuke activiteiten te doen.  

Vergeet zeker niet om je inschrijvingsstrookje nog aan 

de juffen te bezorgen! 

Mama’s en papa’s mogen eens een kijkje komen nemen in 

de klas tijdens de week van moederdag en vaderdag.  

 

 

 

Oudercomité 

Op dinsdag 22 oktober staat ook de volgende vergadering van het oudercomité 

gepland. We starten om 19u in de leraarskamer van onze school. 

De ouders die de vorige keer aanwezig waren, hebben samen beslist om voor 1 

project te kiezen waaraan het oudercomité dit schooljaar graag wil meewerken. 

Het is onze “Kamiel leesmobiel” geworden. 

Hiervoor zijn we oa nog steeds op zoek naar een oude caravan … Alle tips welkom! 

Heb jij zin om je van je creatiefste kant te laten zien … Van harte welkom op de 

volgende vergadering!  

 
 

 

Website 

Sinds enkele weken staat er een gastenboek op onze website.  

Willen jullie (kinderen, ouders, grootouders, …) leuke ervaringen van onze school 

delen, vul dan zeker een bericht in!!! 

Alvast bedankt! 

 



Belangrijke data om te noteren: 

 

 We verplaatsen onze spaghettiavond van zaterdag 1 

februari naar zaterdag 18 januari!  

 

 

 

 Op vraag van enkele ouders maakten wij de verdeling van de groepen voor 

het kerst- en paasontbijt: 

 

o Kerstontbijt donderdag 19 december om 9u 

voor K3, 1ste en 2de leerjaar 

o Kerstontbijt vrijdag 20 december om 9u voor 

K1A, K1B en K2 

o Kerstbrunch vrijdag 20 december om 11u voor 

het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 

 

 

o Paasontbijt op donderdag 3 april voor K3, 1ste 

en 2de leerjaar 

o Paasontbijt op vrijdag 4 april om 9u voor het 

3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 

o Paasbrunch op vrijdag 4 april om 11u voor K1A, 

K1B en K2 

 
 

Datums op een rijtje 

 
 Maandag 14 oktober: zwemmen K3 

 Dinsdag 15 oktober: zwemmen 3de en 4de leerjaar 

 Vrijdag 18 oktober: laatste dag wafelverkoop 

 Maandag 21 oktober: besteldag drank en maaltijd voor november 

 Dinsdag 22 oktober: 13u30 grootouderfeest kleuterschool 

 Dinsdag 22 oktober: zwemmen 3de en 4de leerjaar 

 Dinsdag 22 oktober: 19u vergadering oudercomité 

 Vrijdag 25 oktober: eerste rapport en start herfstvakantie 

 
 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

