
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag 30 oktober 2015   

 

Herfst! 

Onze kindjes van de eerste kleuterklas genoten deze maand nog van een 

heerlijke herfstwandeling in onze schooltuin. Na al dat werken en spelen was dit 

een ideale afsluiter van de maand oktober. 

  

Benieuwd naar meer foto’s en activiteiten van onze kleinste kapoenen? Bekijk 

dan zeker de map “eerste kleuterklas” op de facebookpagina van BS Kameleon. 

 

Nieuwsgierige Lotje  

De kindjes van de 2de kleuterklas leren al enkele weken over het prentenboek : 

“ Nieuwsgierige Lotje” geschreven door Lieve Baeten.  

Wat hebben we al plezier gehad! Zoals handige knutselheksen maakten we 

van takken een bezem & knutselden we een heksenhoed in elkaar. 

Samen met de kookheks maakten we een eetbare rups van druiven. De 

muziekheks leerde ons dan weer zoals echte heksen 

rond een heksenketel dansen.  

Onze kleuters hebben het boek zelfs verfilmd op de 

iPad! 

 

Nieuwsgierig naar het prentenboek? Kijk dan samen 

naar de digitale versie via onderstaande link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y3-MGT0wbw 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y3-MGT0wbw


 

  
 

 

De derde kleuterklas werd even een kapsalon 

 

De kleuters van de derde 

kleuterklas leerden 2 weken 

over "de kapper". In de klas 

kwam een echt kapsalon en er 

stonden ook kappershoofden 

om alle technieken op te 

oefenen.  

 

De mama van Jenne en Nieke 

kwam ook met al haar leuke 

haarspulletjes en haar 

vlechttalent op bezoek en 

toverde onze meisjes om in 

echte prinsesjes en onze 

jongens werden echte stoere 

kerels! Superleuk!!  



Fijne motoriek in het eerste leerjaar 

 

De kinderen van het 1ste leerjaar oefenden hun fijne motoriek. Ze leerden weven 

met wol en stof en bouwden per twee patronen na met elastiekjes. Het was niet 

alleen leuk maar het bevorderde ook hun schrijfmotoriek. 

 

Groepswerk: Collage maken met letters 

We leren ook onze letters door te zoeken in tijdschriften en samen te werken. 

 

 

Handbal SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) 

 

Vorige week woensdagnamiddag stond er sport op het 

programma voor de leerlingen van het 2de en 3de 

leerjaar. Een ganse namiddag konden ze genieten van 

allerlei leuke en actieve spelletjes. Ze hebben hier 

zeker van genoten! 

Sommigen hebben zelfs zin gekregen om elke week 

meer te sporten. Meer info over handbaltrainingen te 

verkrijgen bij juf Els. 



De bezige bijtjes van klas 2!  

Wat hebben we er een drukke maand opzitten!  

Knutselen, sporten, lezen, gezelschapsspelletjes spelen, spelregels leren en zo 

veel meer.   

Kijk maar mee!  
 

   
Spelletjes spelen     Groenten overtekenen met wasco    Spelregels bekijken 

 

   
Schilderen met verf   Bibliotheekbezoek               Spelenpaleis in Beerse 

                en       

       scheerschuim 
 

 

 

Bekijk ook zeker de andere foto’s en filmpjes op onze Facebook! 
 

 

 



Wij (3de leerjaar) hebben met onze klas zelf muziekinstrumenten gemaakt!                     

 
We zijn vertrokken vanuit foto’s van zelfgemaakte instrumenten. 

Bij deze foto’s schreven we welk materiaal we nodig hadden om het 

instrument te maken. 

Dan zijn we thuis op zoek gegaan naar het nodige materiaal: blikjes, 

kapstokken, kartonnen bordjes, rijst, chipskoker, … .                                                                                     

 

Daarna hebben we de verschillende stappen om de instrumenten te 

maken zelf geschreven!       

En tenslotte hebben we de instrumenten in elkaar geknutseld.                                       

 

 

 

 

Ga zeker eens een kijkje nemen op de facebookpagina van onze school! Daar zie je de prachtige 

resultaten. 

  

Kinderen 3de leerjaar 

 

 

Het terrarium van het vierde leerjaar. 

In het vierde leerjaar zijn er altijd al klasdiertjes geweest die de leerlingen met 

veel plezier verzorgden. Maar vanaf dit schooljaar doet de glazen bak niet meer 

dienst als aquarium voor de visjes “Kamme en Leon”… 

De bak is niet langer gevuld met water, maar met zwart zand, mos, steentjes, 

takken, klimop en is dus een echt “TERRARIUM” geworden.  

De leerlingen zochten op de iPads hoe ze een goede leefomgeving moesten 

maken voor wandelende takken.  Dat zijn insecten die heel erg lijken op kleine 

takjes. Ze zochten het juiste materiaal bij elkaar en maakten samen een 

prachtig terrarium. Matthias was als het ware de verbetersleutel want hij weet 

alles van wandelende takken. Hij controleerde of alles in orde was om 7 van zijn 

wandelende takken te ontvangen.  

We hopen dat de diertjes zich goed voelen en misschien wel voor kleintjes zullen 

zorgen… 

    



Verslagjes uit het 5de leerjaar 
 

Dag beste lezers. 

Vandaag vertellen we over onze schilderles: abstracte kunst. We maakten heel mooie, leuke, 

super gekke en plezierige kunstwerkjes. We begonnen eerst met cirkels en lijnen. Dan pas 

begonnen wij te schilderen . Op het einde moesten we met een zwarte stift over de lijnen gaan.  

En daarna moesten we in groepjes werken en samen een groot schilderij maken. 

Als jullie dit ook willen maken, kijk dan hier: 

1. Pak een papier en een potlood 

 2.Teken lijnen of andere dingen. 

3.Als je vindt dat het goed is, mag je schilderen. Kies zelf de kleuren. 

            4. Als de verf droog is,  ga je met een dikke zwarte stift over de lijnen. 

            5. Dan ben je klaar. 

 

Als  je het mooi vindt, kan je het 

op Facebook zetten,  dan kunnen 

wij het ook  zien.  

Fijne dag verder en groetjes van: 

Hennie, Miek, Siham en Kiara xxx  

 

 

 

 

 

 

We hebben samen met het zesde leerjaar  40 km gefietst. Sommigen werden er moe van. De 

meesten vonden het leuk. We hebben ook gespeeld. Twee kinderen zijn gevallen, maar voor de 

rest was alles goed verlopen. Na een tijdje begon iedereen te zeuren.  Al was het ver, het was 

toch leuk. Miek wou wel 80 km fietsen!           Kiran, Mathias 

 

 
 
Het medisch onderzoek was niet zo leuk. Sommigen vonden het leuk, alleen maar omdat we 

mochten spelen. We kregen een spuitje en wij vonden dat niet leuk, maar het was wel goed voor 

onze gezondheid. 

Senne en Ilyes 

 

 



Wij   waren   naar   de  Talentenschool  Boomgaard  geweest  om  er  techniek  te  doen.  Daar 

hebben   wij   een  fotokader  gemaakt.  Eerst  hebben  wij  dit op  papier  gedaan  en dan  op  

hout. Juf Lindy  heeft  ons  geholpen.  En  zo  wordt  het  een  mooie fotokader. Volgende  

donderdag  maken  we onze  fotokader   met  juf  Lindy af .            

Met  vriendelijke  groeten,   Emima, Patricia en  Tiany 

 

En in het 6de leerjaar was er deze maand dit: 

 

Techniek 

Ook dit jaar werken we samen met 

Talentenschool Turnhout, campus 

Boomgaard tijdens de lessen techniek. 

Juf Lindy zal onze leerlingen van het 

vijfde en zesde verschillende keren dit 

schooljaar onderdompelen in de wereld 

van de techniek. Vorige week begonnen 

we met een kennismaking. We gingen ook 

meteen al aan de slag en begonnen aan 

het ontwerpen van een fotokader.  

 

Taalbende 

De taalbende van het zesde leerjaar zat ook deze maand niet stil. Ze werkten 

rond het thema 'Brollywood'. Film en theater stonden centraal. Deze week 

sloten we het project af met het inspreken van animatiefilmpjes (zie facebook 

voor de resultaten) en met een heuse voorstelling op vrijdag! Alvast een dikke 

proficiat aan alle leerlingen die er een mooi geheel van maakten! 

 

 

CLB 

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

Leerlingenbegeleiding (CLB) tijdens de herfstvakantie van 02/11/2015 t.e.m. 

06/11/2015 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 

 

Voorleesweek 

Op maandag 23 november start de voorleesweek! Ook dit jaar doen wij zeker 

mee. Er volgende vele leuke initiatieven. Ouders en grootouders zijn opnieuw erg 

welkom om te komen voorlezen. Een extra briefje volgt nog. 

http://www.clbgokempen.be/


 

Wij doen mee! 

Na de herfstvakantie zijn wij weer allemaal fluo! 

We willen zichtbaar zijn in het verkeer, zeker tijdens de 

donkerste maanden van het jaar.  

Onze fluo-mouse zal weer controles doen en beloningen 

uitdelen.  

 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 12 november komt de 

schoolfotograaf. We kozen ervoor om hem dit jaar 

wat vroeger te reserveren om u de kans te geven 

nog een leuke foto of gadget aan te kopen als 

cadeautje voor de feestdagen. U kan dan zelf 

kiezen welke foto’s van welk formaat u wenst, 

maar ook of u kiest voor een sleutelhanger, een 

muismat, een magneet, een tas, … met de foto van 

uw kind(eren) erop.  

 

Dit jaar zal u alles zelf digitaal kunnen bestellen en rechtstreeks kunnen 

betalen op de website van de fotograaf. Een brief met alle informatie en een 

persoonlijke inlogcode volgt nog. Bij onduidelijkheid helpen wij u uiteraard graag 

verder op ons secretariaat. 

 

 

MOS: milieuzorg op school 

Kennen jullie onze schoolmascotte “Kamiel” al? 

Hij promoot groen en leert onze kinderen alles over het milieu. Deze week 

bracht Kamiel voor de eerste keer een bezoekje aan elke kleuterklas en sprak hij 

de kinderen op de speelplaats van de lagere school aan. Kamiel vroeg onze 

kinderen om zo weinig mogelijk afval mee naar school te brengen en goed te 

sorteren. 

Helpen jullie mee? De week na de vakantie trekken we regelmatig een foto van 

de “afvalvrije kinderen” Zorg dat je erbij bent!  

Hoe doe je dat? 

 Zorg voor een koekendoosje 

 Zitten je boterhammetjes in een brooddoos? 

 Drank kan in een drinkbus of uit de grote glazen flessen van de school 

 

Kamiel dankt je om samen voor het milieu te zorgen! 



Datums op een rijtje 

 
 Maandag 9 november: instapdag nieuwe kleuters + start fluo-periode 

 Dinsdag 10 november: zwemmen 2 en 4 

 Woensdag 11 november: GEEN SCHOOL 

 Donderdag 12 november: schoolfotograaf 

 Maandag 16 november: K2 +K3 toneel in de Warande 

 Dinsdag 17 november: zwemmen 2 en 4  

6de leerjaar STEM dag in Talentenschool Turnhout 

 Woensdag 18 november: medisch schooltoezicht 3de leerjaar 

 Vrijdag 20 november: vergadering kinderparlement 

 Maandag 23 november: besteldag drank en soep voor de maand december + 

start voorleesweek 

 Dinsdag 24 november: zwemmen 2 en 4 

 Donderdag 26 november: 19u info-avond boerderijklassen 2de en 3de 

leerjaar 

 Vrijdag 27 november: grootouderfeest kleuterschool en  

om 15u pannenkoekenavond voor iedereen! (noteer dit alvast in je 

agenda!) 

 Maandag 30 november: zwemmen K3 + de leescaravan van Taalbende komt 

naar onze school! 

 
 

 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

