
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag 24 oktober 2014   

 

Grootouderfeest kleuterschool 

Deze week nodigden we alle grootouders van onze kleutertjes uit op school. Alles 

stond in het teken van “WATER”. Leuke optredens, gezellige muziek, lieve oma’s 

en opa’s, een lekker tasjes koffie en een heerlijke koffiekoek … bedankt voor de 

gezelligheid. De foto’s vinden jullie op facebook en op de website van de school. 

 

 

Visjes in de klas 

De kleinste kapoentjes van onze school leerden de 

afgelopen weken over water en over de zee. En wie 

woont er in de zee … juist ja … visjes! Samen met juf 

Jasmine trokken ze met de schoolbus naar de 

dierenwinkel en kochten daar 2 visjes voor in de klas. 

Waaaaaw … dat was fijn! En vanaf nu is het ook erg 

leuk om onze visjes elke dag te verzorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultureel nieuws uit de 2de kleuterklas 

Maandag 13 oktober zijn we naar theater geweest in  de Warande. 

'O aarde 'was een sprankelend spel met dans en klei. 

Een danseres speelde met aarde, water en klei. 

We hebben genoten van de mooie voorstelling en de muziek. 

 

Verder wordt er ook elke dag heel erg hard gewerkt in de 2de kleuterklas. Zo 

maakten we bv diertjes van kastanjes … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetgangerstraining in de 3de kleuterklas 

 

Onze grootste kleuters leerden deze maand hoe ze als 

perfecte voetganger op het voetpad moeten stappen. 

Dat klinkt misschien simpel, maar dat is het helemaal 

niet! 

Je moet aan zoveel dingen tegelijk denken: mooi in de 

rij stappen, niet te snel en niet te traag, goed voor je 

kijken maar ook links en rechts, geen lawaai maken en 

zeker niet spelen, aan de juiste kant van het voetpad 

stappen, ...  

Maar die kapoenen van de 3de kleuterklas hebben 

goed opgelet en kunnen het allemaal!   

 



Muse in het eerste leerjaar 

Tijdens de muzische lessen leerden we weven met repen papier, wol, plastic en 

stof. Het resultaat werd een spinnenweb. 

We leerden een versje over een spin en dansten met een fietsband. 

 

   

   
 

 

Paprika’s!  

De kinderen van het eerste leerjaar bereidden 

deze week groentesoep. Ze gebruikten hiervoor 

de paprika’s die ze vorig schooljaar in de 

Kamielklas ZELF plantten (toen ze nog in de 

derde kleuterklas bij juf Lisa zaten)  

De paprika’s werden geoogst, gewassen en 

gesneden, alsook prei, selder, uien, wortelen en 

aardappelen. Het was leuk om gebruik te maken 

van onze mooie nieuwe keuken in de 

kleuterschool. 

Nadien werd de lekkere soep dan ook samen 

opgesmuld. MMMM wat was dat heerlijk! 

 

 

 



Techniek in het 2de leerjaar 

Deze week gingen we aan de slag met WO techniek! 

De opdracht: maak een knikkerbaan met kosteloos materiaal!  

We werden in vier groepjes verdeeld en kregen allerlei een ander doel: 

1) Maak een knikkerbaan op een tafel met een hellingsgraad   

2) Maak een knikkerbaan op een platte tafel  

3) Maak een knikkerbaan tegen de klasdeur 

4) Maak een knikkerbaan/ doolhof uit lego 

De leerlingen begonnen er onmiddellijk aan! Concept bedenken, leggen, 

vastkleven, uitproberen, terug aanpassen, nog eens proberen, een ander 

materiaal proberen ….  

    
           

 

 

 

 

 

 

En dit is het resultaat! 

           

 



3de leerjaar naar toneel 
Wij zijn de afgelopen weken 2 keer naar het toneel geweest: 
Metro Dodo en Kleine rode Eva! 
Metro Dodo was een toneel over werken, slapen en fitness. Het was heel tof, heel grappig, raar 
en ook een beetje spannend. 
Naar Kleine rode Eva mochten we samen met onze ouders en grootouders gratis. 
Het was een try-out. We moesten allemaal een koptelefoon opzetten om de voorstelling te 
beluisteren. Een hele belevenis. 
Het sprookje van Roodkapje werd op een andere manier verteld. 
Het was heel spannend, soms grappig, soms vies. Het was heel knap gemaakt met camera’s, 
sprekende ballonnen,  grote knutselwerken, … . 
We hebben ons 2 keer geamuseerd! 

Kinderen 3de leerjaar 

 

Positief klasklimaat in het 4de leerjaar 

Op onze school leven we elke dag samen met vele kindjes en juffen. We proberen 

er voor te zorgen dat onze school een leuke plek is voor iedereen, daarom zijn er 

goede afspraken nodig, waaraan iedereen zich moet houden.  

De kinderen van het 4de leerjaar willen het goede voorbeeld geven, ze zochten 

allerlei pictogrammen op de iPads. Deze tekeningen zeggen op een eenvoudige 

manier wat er allemaal leuk is om wel te doen, maar ook wat echt niet kan en mag. 

Ook moeten we met z’n allen leren om op een gepaste manier op te komen voor 

onszelf of voor iemand anders. 

De pictogrammen en enkele eenvoudige zinnetjes leren ons om vlugger stop te 

zeggen tegen gedrag dat niet fijn is. 

Onder andere op deze manier willen we alle leerlingen sociale vaardigheden 

bijbrengen en hen 

leren om zich op een 

fijne manier te 

amuseren tijdens de 

speeltijd.  

 

 

 

 

 

 

 



Uit het 5de leerjaar … 
Wij hebben deze maand geleerd over de dode hoek. Het was heel leuk, we mochten zelfs in de 
vrachtwagen zitten. We hebben ook gezien dat een vrachtwagen vier spiegels heeft en soms ook 
een camera achteraan. 
We leerden dat we op straat niet mogen spelen en er was een muziekoptreden over het verkeer. 
Er waren wel eens dingen om te lachen. 
We leerden ook ‘ritsen’ in de bus om bij een evacuatie snel de bus uit te geraken. Dat was heel 
interessant. 
Tijdens de les muzische vorming werkten we rond ‘Halloween’. We maakten pompoentjes uit klei 
en leerden over de Danse Macabre van Camille Saint-Saëns. 
 
Groetjes, 
Glen en Mimoza 

 

 

 

Techniek in talentenschool Turnhout 

 

Op 10 oktober maakten de leerlingen van het 

zesde leerjaar voor de eerste keer kennis 

met meester Dieter (of moeten we ‘meneer’ 

zeggen…), de leraar techniek van de 

secundaire talentenschool. Met de fiets 

reden we richting Boomgaardplein voor een 

namiddag techniek. We kregen te horen wat 

techniek is en konden zelf al een dobbelsteen 

maken. We zijn zeer benieuwd naar onze 

volgende lessen! 

 

 

 



Herfstwandeling 

 

Op 22 oktober gingen de leerlingen van het vijfde en zesde 

leerjaar samen op herfstwandeling in de bossen van 

Turnhout. Onderweg werd er aan de Klein Engelandhoeve 

gestopt voor een bosspel. Hiervoor werden er eerst kampen 

gebouwd. Daarna werd er verder gewandeld en dankzij de 

juffen deden we een extra rondje in het bos.  ’s Middags 

konden we lekker genieten van onze boterhammen in een 

stralend zonnetje. Zalig vonden we dat.  

 

 

Het laatste stukje terug was voor sommigen wat 

zwaar, maar wanneer er gevoetbald kon worden op 

het buurtplein, werd iedereen terug super-actief!  

Juist op tijd arriveerden we terug op school. We 

hebben in ieder geval genoten van deze mooie dag! 

 

 

 

MOS milieuzorg op school 

Onze Kamiel zegt: “GROEN GROEN GROEN” … 

Hij is erg blij dat alle kinderen en juffen zo goed hun best doen om onze school 

groener te maken. Het zit in heel veel kleine dingen. 

Kamiel heeft ook 12 groene helpertjes (2 uit elke klas van de lagere school). Na 

de vakantie helpen ze Kamiel met het opspeuren van goede dingen. Vb wie doet 

steeds flink het licht uit en de deur toe? wie heeft een koekendoosje bij? wie 

gebruikt de juiste vuilbak? wie helpt bij het proper maken van de Kamielklas? … 

Onze groene helpers delen “MOS punten” uit. Per 3 puntjes kunnen onze 

kinderen een groene beloning kiezen. Jullie herkennen de groene helpers aan hun 

groene pet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkeer: Helm op fluo top 

De donkere maanden komen eraan, veilig en 

zichtbaar zijn in het verkeer staat dan erg hoog 

op de agenda. Na de herfstvakantie geeft onze 

fluo-mouse de start voor de fluo-periode. Wij 

doen mee met de actie “Ik ben HELM OP FLUO 

TOP” (kijk op www.helmopfluotop.be) 

Alle kinderen krijgen een stickerkaart. Wie ’s 

morgens met een fluo hesje naar school komt, 

krijgt een sticker. Ook het dragen van een 

fietshelm levert een sticker op. 

 

Met de stickers kunnen de kinderen kleine en grote beloningen verdienen. (een 

fietsgadget, gratis naar speeltuin circus Bruul of gratis naar de Olmense Zoo of 

zelfs gratis naar Bobbejaanland!)  

 

 

 

Lezen IS Tof! 

 

 

Na de vakantie gaan we weer van start met het LIST 

project in het 2de en 3de leerjaar. Lezen is erg 

belangrijk. Wie goed kan lezen, kan ook beter leren. Wij 

streven er naar om gemotiveerde lezers te maken die 

snel het gewenste leesniveau bereiken en goed 

begrijpend kunnen lezen. 

De LIST methode uit Nederland leerde ons om elke dag 

op school 20 minuten te lezen in een leuk boek naar 

keuze. 

We hopen dat de mama’s en papa’s thuis ook de 

leeskriebels doorgeven door af en toe eens voor te 

lezen. En als je thuis niet voldoende leuke boekjes hebt, 

kan je in de bibliotheek van de Warande altijd heel 

leuke boeken vinden! 

De kinderen kunnen zelf de 5-vingertest toepassen om 

zo een boek op hun niveau te kiezen! 

 

Indien er mama’s, papa’s, oma’s of opa’s nog tijd vrij 

kunnen maken om op school leesondersteuning te bieden, 

geef dan een seintje aan juf Griet. 

http://www.helmopfluotop.be/


CLB 

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

Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de herfstvakantie van 27/10/2014 t.e.m. 

31/10/2014 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 
 

Busvervoer: even bellen of een smsje aub! 

Indien je kindje ziek is, of vb met de fiets naar school komt, is het fijn als de 

chauffeur en begeleidster dat weten, zodat ze niet onnodig lang staan te 

wachten. Willen jullie er aub aan denken om even te bellen of een smsje te 

sturen. Bedankt! 

 

 Berenbus 0493/17.66.94 

 Schapenbus 0483/12.40.20 

 Konijnenbus 0468/25.03.57 

 

Datums op een rijtje 

 
 Maandag 3 november: instapdag nieuwe kleutertjes van 2,5 jaar 

 Maandag 3 november: start fluo-periode 

 Maandag 10 en dinsdag 11 november: facultatieve verlofdag en 

wapenstilstand: GEEN SCHOOL 

 Vrijdag 14 november: 3de leerjaar en kunstenares/Muse-juf  Marian 

bezoeken Wurth 

 Dinsdag 18 november: 6de wetenschapsdag in talentenschool Turnhout 

 Donderdag 20 november: 5de en 6de leerjaar naar toneel 

 Vrijdag 21 november: 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar workshop “LABO” over 

afval 

 Vrijdag 21 november: vergadering kinderparlement 

 Maandag 24 november: start voorleesweek 

 Maandag 24 november: besteldag december 

 Dinsdag 25 november: K2 en K3: voorstelling “viesvuilland” rond afval 

 Woensdag 26 november: voorleesdag door ouders, grootouders, broers, 

zussen, tantes, nonkels, buren, … WELKOM! 

 

 

http://www.clbgokempen.be/


 
Nog enkele nieuwe data die nog niet op de schoolkalender staan: 

- Vrijdag 16 januari: grote ruilbeurs … we geven speelgoed een 2de leven 

- Maandag 2 maart:schoolfotograaf 

 

 

 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

