
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag 25 oktober 2013   

 

MOS … milieuzorg op school! 

2 Weken geleden toonde Kamiel een video-boodschap in elke klas. Kamiel leeft 

niet graag binnen. Daarom wil hij heel graag een openluchtklasje maken, een 

“Kamiel-klas”. Hij vroeg de kinderen om mee na te denken over deze natuurklas. 

Verschillende kinderen staken originele ideetjes in onze groene brievenbus. 

Kamiel vond de ideeën heel leuk en beloonde deze kinderen met een mooi 

koekendoosje. 

Dit kunnen ze best onmiddellijk gebruiken, want na de vakantie wil Kamiel 

werken rond afval. Samen met 2 natuurhelpers uit elke klas proberen we de 

afvalberg van papiertjes, drinkbusjes, … te verminderen. Helpen jullie mee??? 

Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet vergeten:  

vakantie van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 



Grootouderfeest 

Op dinsdag 22 oktober nodigden alle kleutertjes hun oma’s, opa’s, moekes, vakes, 

… uit, in hun klasje. 

Het werd een hele leuke en zonnige namiddag. Iedereen heeft er enorm van 

genoten. We hebben samen gespeeld, gezongen, geleerd, gedanst, … en heerlijke 

pompoensoep gegeten! Mmmmm! 

 

 



Het vierde leerjaar werkt samen met een andere school. 

Toen we enkele weken geleden over de schikking van een brief leerden, schreven 

we een echte brief waarin we onszelf voorstelden. We stuurden deze brieven op 

naar een andere school in Westerlo. Deze week kregen we van hen een antwoord. 

Zo heeft iedereen nu een vaste pennenvriend(in) gekregen.                                                                       

Er was ook een klasfoto bij zodat we bij iedere naam ook een gezicht konden 

voorstellen. Deze week namen we foto’s  van onze school. Zo kunnen onze 

pennenvrienden  binnenkort zien waar wij leren, spelen, eten en sporten. 

Volgende maand gaan we onze gemeente Turnhout aan hen voorstellen. We zijn 

ook benieuwd hoe hun school en hun plattelandgemeente eruit zien.  

 

Nieuwe juf 

 

Kennen jullie juf Valerie al? 

Ze komt voortaan op dinsdag- en donderdagnamiddag 

werken in onze school. 

 

Ze begeleidt onze anderstalige kleutertjes en werkt ook 

enkele uurtjes in het 2de leerjaar.  

 

Welkom in ons team, welkom op onze school! 

 

 

Fluo-periode 

 

We verwachten dat alle kinderen in de donkerste periode van 

het jaar, tussen de herfst- en de krokusvakantie, hun fluo-

vestje EN de bag-cover (boekentashoek) dragen. Onze Fluo-

mouse doet verschillende controles en deelt leuke 

verrassingen uit … 

 

 

CLB 

Hierbij willen we je laten weten dat de hoofdzetel van het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de herfstvakantie van 28/10/2013 t.e.m. 

31/10/2013 geopend zal zijn. 

Wanneer je ons wilt bereiken kan je even langskomen. De CLB-hoofdzetel 

bevindt zich in de Waterheidestraat 19 te 2300 Turnhout. Je kan ook 

telefoneren op het nummer 014/41.33.30 

Meer info omtrent de werking van het CLB kan je terugvinden op 

www.clbgokempen.be 

http://www.clbgokempen.be/


 
 

 

 

 

Datums op een rijtje 

 
 Herfstvakantie tot en met zondag 3 november 
 Maandag 4 november: instapdag voor nieuwe kleuters die 2 jaar en 6 

maanden zijn geworden 
 Maandag 4 november: Start fluo-periode en start project “afval” 
 Maandag 11 november: GEEN SCHOOL wapenstilstand 

 

 

 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

