
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag  28 oktober 2016   

 

Herfst in de peuterklas   

 

De kindjes van de peuterklas werden 

vorige week ondergedompeld in de 

herfstsfeer. Ons poppenhuis is een 

kabouterbos. We hebben zelfs een grote 

paddenstoel. We zijn gestart met een 

leuke herfstwandeling in het speelbos. 

Hier hebben de kleuters verschillende 

herfstvruchten en herfstbladeren 

gevonden en gesorteerd in plastic zakken. 

We hebben buiten ‘de wind’ waargenomen 

en we hebben ook ‘wind’ proberen te 

maken in onze klas: blazen door de mond, 

wapperen met een kartonnetje, werken 

met een haardroger enz. Dit vonden onze 

kindjes geweldig!  

 

 

Onze kleuters weten nu ook welke 

dieren er allemaal in het bos leven. 

Vooral spinnetjes vinden de kleuters 

erg leuk, zo lopen de kindjes vaak een 

hele tijd achter elkaar aan met een 

spinnetje in hun hand.  

 

Na de vakantie mogen we 5 nieuwe 

kindjes verwachten in ons klasje!  

We kijken er alvast naar uit!! 

 

 

 

Niet vergeten: GEEN SCHOOL op vrijdag 11 november 



1ste kleuterklas 

Ook onze kindjes uit de eerste kleuterklas leerden 

deze week over de herfst. Samen met de juf maakten 

ze een leuke herfstwandeling en gingen ze op zoek naar 

mooie herfstbladeren, kastanjes en eikels. Onder 

sommige blaadjes zaten zelfs diertjes verstopt!  

Meer van onze avonturen kan je terugvinden op de 

Facebookpagina van onze school. 

 

 
 

2de kleuterklas 

We leerden over de dokter. Ongelukjes verzorgen en gelukkig ook even rustig 

schilderen aan de knutseltafel...  

 

 
 

Naar aanleiding van het bezoek van de schoolfotograaf op maandag 14 november 

gaan we na de vakantie leren over de fotograaf en foto's nemen. De kinderen 

mogen dan ook aan de slag met de iPads om foto's te maken vanuit hun oogpunt.  



3de kleuterklas: Rollebolle 

De kinderen van de 2de en 3de kleuterklas hebben zich 

vermaakt op Rollebolle. Dat is een bewegingslandschap met 

tal van speelmogelijkheden. Ze hebben bijvoorbeeld op een 

springkasteel gesprongen en met gekke fietsen gereden.   

 

Balanceren op een evenwichts-parcours, met ballen 

experimenteren en een toren bouwen met 

reuze blokken vonden ze ook heel leuk. Wij 

hebben alleen maar lachende gezichtjes 

gezien! 

 

  

 

 

 

 

Schrijfdans 

De 3de kleuterklas leert schrijfbewegingen maken als voorbereiding op het 1ste 

leerjaar. Bij deze schrijfoefening moesten de kinderen zwaaibewegingen maken, 

afwisselend met de linker en rechterhand en vanuit de polsen.  

 

De schrijfoefeningen worden steeds begeleid met een leuk lied: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

We zwaaien met rechts 

we zwaaien met links 

we zwaaien heen en weer 

we zwaaien met rechts 

we zwaaien met links 

daar gaan we nog een keer. 

 

als je wil zwaaien 

zwaai dan mee. 

zwaai dan met je hand. 

zwaai naar een bootje ver op 

zee 

of naar de overkant. 

 

we zwaaien met rechts 

we zwaaien met links 

we zwaaien heen en weer 

we zwaaien met rechts 

we zwaaien met links 

dit was de laatste keer. 

 

 



Groot nieuws! 

Juf Inne en Jonas werden op 

donderdag 24 oktober de trotse 

ouders van hun tweede zoontje 

JORG! Het werd een flinke kerel 

van 56cm en 4,375 kg. We wensen 

onze juf Inne, papa Jonas en broer 

Thor een hele dikke proficiat! We 

kijken al uit naar dat bezoekje aan 

onze school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog meer leuk nieuws … 

Ook juf Lisa verwacht haar eerste kindje. Juf Lisa blijft tijdens haar 

zwangerschap nog wel werken in het 3de leerjaar en in de zorg van de lagere 

school. Voor de uren in de 2de kleuterklas en het kleuterturnen wordt ze 

vervangen door juf Shana. Proficiat juf Lisa en welkom in onze school juf Shana! 

 

W.O. in het eerste leerjaar 

De kinderen van het eerste leerjaar bouwden een maquette van de klas en 

nadien maakten ze er een plattegrond van. Ze deden allerlei localisatieoefeningen 

en iedereen vond er zijn plaats op terug. 

 

 
 



Tijdens de techniekweek leerden we goed samenwerken. We leerden bepaalde 

technieken en verschillende materialen hanteren. 

We maakten kransen en armbandjes, we timmerden en we bouwden een kasteel 

dat aan verschillende criteria moest voldoen. Per twee knutselden we ook een 

toren met rietjes en plasticine. Nadien volgde een klassikale bespreking over de 

verschillende resultaten. De leerlingen ontdekten welke toren bleef staan en 

stabiel was.  

Als afsluiter van de techniekweek mochten de kinderen met lekkere groenten 

diertjes en groentenstokjes maken en nadien ook samen opsmullen. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



2de leerjaar 

We vroegen aan 24 kinderen: wat is techniek? 

Deze week was het de week van techniek! Joepie! Knutselen, 

dingen uit elkaar halen, werken met gereedschap, proefjes, 

dingen ontdekken .... het kwam allemaal aan bod in het tweede 

leerjaar! 

 

dag 1: we maken onze eigen kledij! 

 

    
 

dag 2: de knikkerbaan! 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



dag 3: we bouwen er op los! 

   
 

   
 

 

Dank je wel aan alle ouders die mee zijn komen helpen! 

    

3de leerjaar 

Zo zag onze week 

eruit: 
                                         

                            

bruggen bouwen met 

spaghetti 

                                                                                                        

bouwen met stokjes 

en klei 
                                         

 



                                                      

bouwen met papier                                         
 

                         

 

 

    

bouwen met rietjes                                                                                      

                                                                              

spijkerbordjes 

maken                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                           

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniek is leuk! 

Techniek is fun! 

Joepie, techniek! 

Wat doen we vandaag voor techniek? 

Wanneer hebben we terug een techniekweek? 

Kinderen 3de leerjaar 

 

 



4de leerjaar 

Tijdens muzische vorming leerde het vierde leerjaar over trick-fotografie. 

Per drie bedachten ze een compositie waar dat het leek dat één leerling geplet  

of op handen gedragen werd. De fotograaf van dienst had met de iPad best een 

lastige klus om dit op foto vast te leggen.  De fotomodellen stonden ver van 

elkaar om het effect te versterken. Als we aan een echte wedstrijd zouden 

deelnemen, dan zouden de volgende voorbeelden zeker de eerste prijs behalen! 

 

       
 

Tijdens de techniekweek deden de leerlingen van het vierde allerlei proefjes in 

verband met gezichtsbedrog. Ze ontdekten zeer interessante weetjes over hoe 

onze ogen regelmatig worden bedrogen. Ze knutselden een houten ballonauto en 

deden hier een race mee. En ze kookten lekkere tomatensoep.  

 
 

  

 

 

 

 

 



5de leerjaar 

verkeer 

Enkele weken geleden fietsten we samen naar het stadspark. Daar leerden we 

veel bij over de dode hoek, over busevacuatie en over hoe belangrijk het is om 

een fluohesje te dragen. We oefenden de bus-evacuatie zelfs in de bus die 

gevuld was met rook. Spannend! 

De afsluiter was een muzikale en heel grappige voorstelling van “Levende Muziek” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humorfestival 

Voor Nederlands werkten we deze maand rond het thema “humor”. We sloten dit 

vandaag af met een heel grappig humorfestival. We zullen er nog vaak lachend 

aan terugdenken en onthouden vooral “samen lachen = samen leven!” 

 

 

wiskunde in het 6de leerjaar 

 

In het zesde leerjaar leerden de 

leerlingen meten zoals de oude 

Egyptenaren. Met een touw met twaalf 

knopen berekenden ze omtrek en 

oppervlakte van verschillende figuren.  

 

 

 

 

 



WO in L6 

 

Op tocht door België, Europa en de wereld begonnen we 

klein met de verkenning van onze eigen school. Gewapend 

met kaart en kompas zochten de leerlingen verschillende 

plaatsen op onze school. 

 
 

 

 

SVS voetbal 

 

Op woensdag 12 oktober trokken een aantal 

sportievelingen van het 3de, 4de, 5de en 6de 

leerjaar richting stadspark om onze school 

te vertegenwoordigen in een heus 

voetbaltornooi. Het werd een fijne 

namiddag waar we heel veel inzet en plezier 

zagen bij de kinderen.  

Super gedaan! 

 

 

SVS handbal 

 

Op woensdag 26 oktober konden de leerlingen van 

het 2de en 3de leerjaar zich in de namiddag 

amuseren in onze sporthal met leuke 

handbaloefeningen.  Er werd een estafette 

gehouden, ze konden gooien op kegels en op elkaar, 

passen geven, op doel werpen,… Het werd een zeer 

leuke namiddag! 

 

 

 



Goochelaar Jahon bracht verwondering… 

Donderdag 13  oktober kreeg onze school bezoek van een echte goochelaar. 

Voor de middag gingen alle leerlingen van de lagere school naar zijn show in 

Kamiels Place, ons schoolrestaurant, kijken. Deze was voor de gelegenheid 

helemaal omgetoverd in een griezelige woonkamer. Zowel de jongste als de 

oudste leerlingen werden verbaasd door zijn tucs. Na de middag was het de 

beurt aan de kleuters om van de goochelshow te genieten. En dat hebben we met 

volle teugen gedaan. 

 

 
 

 

Oudercomité 

 

 Onze volgende vergadering gaat door op dinsdag 8 november om 18u30 

in de zaal van de lagere school. Kinderen mogen ook meekomen om samen 

te spelen. 

 Wij kennen heel graag ook jouw mening! Indien je er niet bij kan zijn, mag 

je ons mailen. Dit kan op directie@basisschoolkameleon.be  

 Nieuw is ook onze oudercomité-brievenbus. Hierin zijn ideeën of meningen 

ook welkom. Jullie vinden onze brievenbus op de parking onder het 

vitrinekastje. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

mailto:directie@basisschoolkameleon.be


Bezoek speelotheek 

 

We nodigen jullie uit om samen met ons op bezoek te gaan naar de spelotheek in 

Turnhout. Dit gaat door op donderdag 10 november in de voormiddag. 

Een spelotheek is een plaats waar je 

speelgoed en spelletjes kan ontlenen 

tegen een kleine bijdrage. 

We maken kennis met de mogelijkheden 

van de spelotheek, we spelen samen een 

spel en bekijken waarom spelen voor 

kinderen zo belangrijk is. 

We spreken af om 9u op de 

kleuterspeelplaats. We zijn tegen de 

middag terug.   

  

Iedereen is welkom! 

 

 

Fluo fluo fluo … 

   
Na de herfstvakantie start de fluo-periode. Dit wil zeggen dat we in deze 

donkerste periode van het jaar de veiligheid van al onze kinderen voorop zetten 

en verwachten dat iedereen elke dag een fluo-hesje draagt. 

Vorig schooljaar kregen alle kinderen gratis een nieuw fluo-hesje. Halen jullie dit 

thuis weer uit de kast aub?  

De nieuwe kleuters hebben reeds een fluohesje ontvangen. 

 

 

Met de actie "Helm op, fluo top!" kan uw kind een 

mooie uitstap verdienen, door zich zichtbaar en veilig 

door het verkeer te verplaatsen. Fluo dragen en 

stickers sparen is de boodschap! 

 



Schoolfotograaf 

Op maandag 14 november komt de 

schoolfotograaf. We kozen er ook dit jaar voor om 

de schoolfotograaf tijdig in te plannen, dit om u zo 

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.  

 

Wij zullen dit jaar NIET kiezen voor het digitale systeem, maar terug werken 

met een pakket afgedrukte foto’s. Verschillende ouders lieten ons weten dat ze 

dit gemakkelijker vinden. 

 

 

 

Grootouderfeest en pannenkoekenparty 

Op vrijdag 25 november staat het grootouderfeest 

van de kleuterschool gepland. Noteer alvast deze 

datum! 

Een uitnodiging met invulstrookje volgt na de 

vakantie. 

 

Diezelfde dag gaat ook onze pannenkoekenparty 

door. Iedereen welkom vanaf 15u.  

 

 

Rapporten 

Vandaag kregen alle kinderen van de lagere school hun eerste rapport mee naar 

huis. Waaw wat hebben we allemaal hard gewerkt deze eerste 2 maanden van het 

schooljaar. Een dikke proficiat! 

Mogen we vragen om de ondertekende rapportjes op maandag na de vakantie mee 

terug naar school te brengen. Bedankt! 

 

 

Wafelverkoop 

Via deze weg willen we iedereen van harte bedanken om wafels te kopen en te 

verkopen. Met de opbrengst zullen we nieuwe materialen voor de speelplaats 

aankopen. Bedankt en lekker smullen maar! 

 



Datums op een rijtje 

 
 Zaterdag 29 oktober tem zondag 6 november: herfstvakantie 

 Maandag 7 november: instapdag voor nieuwe kleuters 

 Dinsdag 8 november: zwemmen 2 en 6 + 2de vergadering oudercomité om 

18u30 in de zaal van de lagere school. Iedereen van harte welkom! 

 Donderdag 10 november: 9u bezoek spel-o-theek met ouders. Iedereen 

welkom om dit leuke initiatief samen met ons te leren kennen 

 Vrijdag 11 november: wapenstilstand: GEEN SCHOOL 

 Maandag 14 november: schoolfotograaf 

 Dinsdag 15 november: zwemmen 2 en 4 + STEM dag voor het 6de leerjaar 

in talentenschool Turnhout 

 Vrijdag 18 november: vergadering kinderparlement 

 Maandag 21 november: zwemmen K3 

 Dinsdag 22 november: zwemmen 2 en 6 + personeelsvergadering: geen 

studie 

 Vrijdag 25 november: grootouderfeest kleuters en om 15u 

pannenkoekenparty voor iedereen 

 Dinsdag 29 november: zwemmen 2 en 6 

 
 

 
 
 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

