
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag 27 september 2013   

 

Sponsorloop 

Afgelopen woensdag lieten onze kinderen en juffen zich van hun sportiefste 

kant zien.  

's Morgens begonnen we met een leuke opwarming en als onze beentjes eenmaal 

opgewarmd waren kon het echte lopen beginnen! 

Voor de kleuters was er een heus hindernissenparcours met tunnels en bergen … 

De leerlingen van de lagere school liepen zo lang ze konden op het voetbalplein. 

Enkele sportieve juffen gaven daarbij het goede voorbeeld.  

De opbrengst van deze sponsorloop gaat integraal naar onze 'vrijdag-

fruitdag'actie. Elke vrijdag krijgt elk kind een lekker stuk fruit, een heel 

schooljaar lang! 

We willen even al onze leerlingen en juffen in de bloemetjes zetten voor hun 

inzet,  maar zeker ook onze sponsors verdienen een dikke pluim! 

Hartelijk dank allemaal! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIET VERGETEN: geen school op donderdag 3 oktober!!! 

 



 

 

 

Meer foto’s kunnen jullie zeker 

nog op onze website vinden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORT: kinderen ontdekken omgeving rond Turnhout 

Zoals jullie weten gingen het vijfde en het zesde 40 kilometer fietsen door en 
rond Turnhout. 
Ze fietsten naast de vaart, in het bos, naast de gevangenis van Merksplas en 
stopten bij de Konijnenberg om te lunchen. 
Ze kregen een ijsje, een appel, een aardbei, een banaan en konden uitrusten bij 
de Konijnenberg en bij een voetbalveld. 
Daar hebben ze gespeeld en gegeten, want dat verdienden ze wel! 
40 kilometer was wel een eindje, maar 
ze hebben het wel gehaald. 
 
groetjes Emily en Szenna!!! 

 

 

 

 



Verkeersdag 

Ook voor al onze andere klassen was vrijdag 20 september een verkeersdag. We 

gingen vooral praktisch aan de slag. Er waren verschillende fietsparcours. We 

oefenden onze busevacuatie extra in, we zongen het Zeppe en Zikki-lied, we 

deden een spannende verkeersquiz, … Allemaal superleuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kinderparlement 

Deze week gingen we naar de stembus. Uit elke klas werden 2 kinderen verkozen 

die voortaan zullen zetelen in ons kinderparlement. Dit zijn uit het … 

 

 1ste leerjaar: Seppe en Shelsy 

 2de leerjaar: Ylan en Alya 

 3de leerjaar: Kiara en Gideon 

 4de leerjaar: Rachid en Chelsea 

 5de leerjaar: Silviu en Sara 

 6de leerjaar: Ahmed en Ketsia 

 

Een dikke proficiat allemaal! Samen zullen we nadenken over onze school en 

werken we hele leuke dingen uit. 

 

 



 

Wafelverkoop 

Vandaag vinden jullie in de boekentasjes alle nodige papieren om 

heerlijke wafels te verkopen. 

Met de opbrengst willen we onze speelplaats nog groener 

maken. Bestellen kan tot vrijdag 18 oktober. 

Alvast bedankt voor de steun! 

 

Startdag muse 

Dit schooljaar werken we voor Muse opnieuw samen met 2 kunstenaars: Marian 

en Anya. Marian kennen we al, maar Anya is nieuw: welkom in onze school! 

Het muse thema dit jaar is “Kleur het bos van je dromen”. Een project in 

samenwerking met BOS+ en MUS-E. Meer info kunnen jullie ook vinden op 

www.boske.org 

Om dit project een knallend begin te geven, staat op vrijdag 4 oktober de 

startdag op het programma. Elke klas neemt deel aan een hele leuke workshop. 

Ondertussen nemen de klassen van de lagere school ook nog deel aan de 

wedstrijd uit het tijdschrift “Libelle mama”. We werken aan mooie en originele 

creaties rond het verhaal van de houthakker en het bos. Hiermee kunnen we een 

schoolbib winnen. Duimen maar dus … 

 

 

Datums op een rijtje 

 
 Dinsdag 1 oktober: zwemmen 3 en 4 

 Donderdag 3 oktober: pedagogische studiedag: geen school! 

 Vrijdag 4 oktober: startdag muse en dag van de leraar 

 Dinsdag 8 oktober: zwemmen 3 en 4 

 Vrijdag 11 oktober: eerste vergadering kinderparlement 

 

 

Noteer alvast in je agenda: volgende vergadering oudercomité op dinsdag 22 

oktober om 19u. We werken dan samen aan “de Kamiel-leesmobiel”. Graag tot 

dan! 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.boske.org/
http://www.basisschoolkameleon.be/

