
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag  26 september 2014   

 

De eerste babbelbox! 

Hij is er weer … onze eerste babbelbox van het nieuwe schooljaar. 

Via deze maandelijkse nieuwsbrief willen wij jullie elke laatste vrijdag op de 

hoogte houden van alle leuke, nieuwe, interessante, belangrijke, … zaken die er op 

school gebeuren. 

Vullen jullie aub vandaag het extra briefje over de babbelbox in, dan weten wij 

wie nog een papieren versie wenst en wie op de website meeleest. 

Veel leesplezier! 
 

 

1ste kleuterklas 

 

Onze kapoentjes van de eerste kleuterklas zijn het 

ondertussen al goed gewoon in hun mooie klas bij juf 

Jasmine. 

De voorbije week leerden ze over het thema “herfst”. 

Superleuk om samen te zingen, dansen, schilderen, naar 

verhaaltjes luisteren, met plasticine spelen, … en zoveel 

meer.  

Op de website van de school vinden jullie foto’s van alle 

kindjes uit ons klasje. 

 

 

 

 

Ook onze klaspop Jules vindt het erg leuk 

om samen met zijn vriendjes in de klas 

veel te leren. Vanaf vandaag mag hij ook 

elk weekend bij een ander vriendje thuis 

gaan logeren. Zijn koffertje met zijn 

kleren,  pyjama en dagboek staat al klaar. 

  

 



2de kleuterklas 

De maand september is weer bijna voorbij... We leerden onze vriendjes 

beter/terug kennen. We maakten onze verjaardagskronen en kalender in orde, 

we leerden over fruit en strapten er op los. 

 

Wil je zien wie er in onze klas zit, hoe 

mooi wij kunnen spelen en knutselen?  

Neem dan zeker eens een kijkje op: 

www.basisschoolkameleon.be/fotos/school

jaar-2014-2015/2de-kleuterklas/ 

TIP: onze juffen zorgen regelmatig voor 

nieuwe foto's zodat jullie kunnen zien hoe 

het er in onze klas aan toe gaat." 

 

 

WATERHELDEN in K3! 

De superhelden van de 3de kleuterklas gingen begin deze maand voor de eerste 

keer zwemmen. Spannend!!! 

Maar gelukkig is er in het zwembad van Arendonk een superleuk kinderbad waar 

onze helden konden spelen en spetteren naar hartenlust.  

Enkele mama's en papa's waren zo lief om mee naar het zwembad te gaan om te 

helpen bij het omkleden.  

Nog eens een dikke dankuwel en superknuffel van onze superhelden aan de mama 

en papa van Kauthar, de papa van Lona en de mama van Tomàs!  

We kijken er al naar uit om elke maand terug te gaan!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basisschoolkameleon.be/fotos/schooljaar-2014-2015/2de-kleuterklas/
http://www.basisschoolkameleon.be/fotos/schooljaar-2014-2015/2de-kleuterklas/


1ste leerjaar 

De kinderen van het 1ste leerjaar zijn het ondertussen al goed gewoon in de 

“grote school”. Ze kennen al verschillende lettertjes en woordjes en ook de 

eerste rekensommetjes lukken al heel erg goed. 

 

Bij ons, op basisschool KAMELEON, mogen ook leerlingen mee- praten, nadenken 

en beslissen over de werking van onze school. Dat doen we in ons 

kinderparlement. 

Ook de kinderen van het eerste leerjaar mochten hun stem uitbrengen. Ze kozen 

heel discreet door een bolletje te kleuren bij de foto van een medeleerling.  

Nadien volgde een spannende ontknoping. De twee kinderen met de meeste 

stemmen werden bekend gemaakt en zij zullen dit schooljaar in het 

kinderparlement zetelen. Proficiat Rihanna en Valerie! 

 

    
 

    
 

Ook in de andere klassen werden 2 kinderen verkozen die de mening van alle 

klasgenootjes zullen vertegenwoordigen in het kinderparlement. 
 

 

 

 

 

1ste leerjaar Rihanna Valerie 

2de leerjaar Nourya Shelsy 

3de leerjaar Stella-Maria Ylan 

4de leerjaar Kiran Senne 

5de leerjaar Diogo Jemime 

6de leerjaar Reda Yuran 



Werken met de iPads 

Wie zit er allemaal in het 2de leerjaar? Op een leuke manier zochten we dit uit. 

We gingen aan de slag met de iPads en leerden hoe we hiermee foto’s moesten 

trekken. In het begin was het wel een beetje zoeken, maar al gauw werden er 

leuke portretten en groepsfoto’s getrokken. Kijk maar naar het resultaat! 

 

       

                 
 

Klas 3: 

 

Klasknuffelbeer Teddy! 

Liedjes zingen doen wij graag 

Aftrekken en optellen tot 100 kunnen wij goed 

Soms komt juf Danielle in onze klas  

 

Dansen vinden we leuk 

Rekenen is hier plezant 

In het 3de is het heel tof 

En binnenkort leren we tot 1000! 

 

Verkenning van de school met de iPads 

 

Op 1 september gingen de leerlingen van 3 en 

6 samen aan de slag. De juffen hadden een 

fotozoektocht in de school uitgestippeld. In 

kleine groepjes gingen de leerlingen op pad 

met een iPad om deze zoektocht tot een 

goed einde te brengen. Ze vonden het in 

ieder geval super!  



Les in de buitenlucht 

De leerlingen van het vierde leerjaar kregen tijdens de warme dagen buiten 

technologieles. Ze maakten  in groep een knikkerbaan op de speelberg. Ze 

mochten hiervoor al hun fantasie gebruiken. Enkele groepjes maakten bruggetjes 

en tunnels. Ze gebruikten hiervoor takjes en de wortels van de bomen. Kastanjes 

en steentjes zorgden er dan weer voor dat de knikkers in de baan bleven. Verder 

versierden ze hun natuurlijke knikkerbaan met allerlei leuk speelgoed nl cowboys 

, Indiaantjes, tippi’s enz. 

Elke groepje had een leuke, lange knikkerbaan die goed getest was. 

 

 

  
 

 

 

De kinderen van het vierde leerjaar ontpopten zich ook tot echte 

wetenschappers in het Mundolab. Voor ze aan hun experiment begonnen, 

probeerden ze een voorspelling te doen van wat er zou gebeuren. Tijdens het 

proefje beschreven ze wat ze zagen, voelden, roken,  proefden, ontdekten, … En 

achteraf bekeken ze of hun voorspelling juist of fout was. Sommigen konden 

zelfs al besluiten trekken. Petje af!  

 

 

Weet je wat er gebeurt als je met twee ijsblokjes tegen 
elkaar wrijft en ze daarna tegen elkaar houdt? Heb je al 
eens nagedacht hoe sterk lucht is? En wat gebeurt er met 
het vlammetje van de kaars als je er een glas over zet? 
Wie kan er een ballon die in een fles zit opblazen? Wat 
voel je als je een ijzerdraad met het uiteinde in een vlam 
houdt? En hoe komt het dat als je een glas met ijsblokjes 
vult en het afdekt, het glas aan de buitenkant nat wordt? 

 

 

 



De kinderen van het vierde onderzochten het en weten nu alle antwoorden op de 

vragen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s van het 

Mundolab staan op de 

website van de school.  
 

 

 

Nieuws uit het 5de leerjaar 
Het schooljaar is net begonnen, maar de kinderen van het vijfde leerjaar zijn al heel fit! 
Een nieuw schooljaar betekent een leuke, nieuwe klas. Veel veranderingen zijn er niet, 
alleen sommige nieuwe juffen en kindjes. 
Er zijn al leuke dingen gebeurd, want we hebben al gefietst, Frans geleerd en geturnd. 
Het wordt nog heel leuk, want we gaan nog techniek doen in de Talentenschool op het 
Boomgaardplein, zwemmen, schaatsen en veel meer! 
 
Groetjes van Jana en Chelsea! 

 

 



6de leerjaar naar Special Olympics 

Van 13 tot 20 september vonden in ons land de special olympics plaats, 

Olympische Spelen voor personen met een mentale handicap. Het zesde 

leerjaar kreeg de kans om hierheen te gaan op vrijdag 19 september. Hieronder 

lees je hoe zij deze dag ervaren hebben. 

 
“Om 8u vertrokken we naar Antwerpen.  Na heel lang in de auto zitten, waren we 
allemaal aangekomen. We hebben nog vijf minuten moeten wandelen langs de Schelde. 
Toen kwamen we bij de Olympische vlam. In het Olympisch dorp waren heel wat sporten 
te doen. Het eerste spelletje dat we hadden gedaan, was tafeltennis, daarna basketbal 
en tot slot bocce. Dat is een soort petanque. We hebben samen met kinderen uit het 
buitengewoon onderwijs gesport. Dat vonden we heel leuk. Tijdens de middag aten we 
onze boterhammen op langs de Schelde. We maakten ook nog een foto aan de olympische 
vlam. In de namiddag zijn we gaan supporteren voor basket en voetbal. Het was heel 
leuk. We hadden ook onze gezichten geschminkt en we hadden de Belgische vlaggen bij. 
Terug op school kregen we ook nog een verrassing. We vonden het een heel leuke dag!” 
 
Anika en Imke 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sponsorloop 

 

 

Woensdag 24 september was het weer zo ver! We 

hebben  gelopen voor lekker en gezond fruit!  

Onze kleuterjuffen bouwden een leuk parcours op de 

speelplaats. De kinderen van de lagere school liepen 

rond het voetbalveld. 

 

 

 

 

Dat gezondheid hoog aangeschreven staat op onze school is weer eens bewezen.                                                       

Elke vrijdag krijgen onze kinderen een lekker vers stukje fruit. Fruit is best 

duur, maar dankzij het sponsorgeld dat alle leerlingen samen verzameld hebben, 

kunnen we met deze gezonde traditie blijven doorgaan. 

Onze kinderen hebben zich  ingespannen om sponsors te zoeken en hebben deze 

zeker niet teleur gesteld. Na een plezierige opwarming op muziek liepen alle 

kinderen, maar ook enkele juffen vele toertjes. Aangemoedigd door vele 

aanwezige ouders liepen de sportiefste er zelfs meer dan dertig.  We zagen ook 

enkele sportieve mama’s en papa’s die enkele toertjes meeliepen. Erg fijn vonden 

we dit! Bedankt! 

Na deze zware inspanning kreeg iedereen lekker fris watertje en natuurlijk een 

stuk fruit. Een dagje later waren  er vast en zeker wel enkele stijve beentjes, 

maar de trotsheid over de loopprestatie maakte dit vast en zeker goed. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Strapdag in de lagere school 
Vrijdag 19 september was het STRAPDAG. Een dag waarop iedereen 

gemotiveerd wordt om te stappen of te trappen (fiets of step of...) en vooral 

niet te (laten) rijden met de auto. 

Er waren dan ook ontzettend veel fietsers in onze school. Daarom willen we alle 

ouders die de moeite gedaan hebben om hun kinderen met de fiets naar school te 

begeleiden, heel erg bedanken. Er waren zelfs ouders waarvan de kinderen 

normaal met de bus komen die ervoor gezorgd hebben dat de kinderen toch hun 

fiets op school hadden. Wel een dikke 10 op 10 voor al deze mama’s en papa’s. 

Het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar hadden in de namiddag dan ook een speciaal 

programma. In groepen die uit leerlingen van alle klassen bestonden, deden de 

kinderen allerlei verkeersactiviteiten. Zo was er een fietsparcours waar de 

fietsbehendigheid werd getraind. We oefenden de kennis van de verkeersborden 

in een verkeersquiz. We leerden hoe we veilig en vooral vlug een bus moeten 

verlaten bij een ongeval. We oefenden het veilig oversteken. We zongen het 

straplied en we knutselden een vliegende kastanje waarmee we onder de 

speeltijd nog een wedstrijdje om ter verste vliegen deden. Kortom, het was een 

zeer leerrijke namiddag die weer veel te vlug voorbij was. 

De leerlingen van het het 5de en 6de leerjaar hadden een dagje eerder rond 

verkeer gewerkt omdat het zesde leerjaar vrijdag op uitstap ging.  

We hopen dat al onze kinderen veel hebben bijgeleerd. Maar we gaan dit 

schooljaar zeker nog vaak oefenen zodat al onze leerlingen goede stappers 

(voetgangers) en knappe trappers (fietsers)  worden! .  

    
 

    



Kennen jullie onze voor- en naschoolse kinderopvang al?  

 

Wij organiseren  ZELF opvang. Deze gaat door 

in de refter van de lagere school (in de 

sporthal). Elke dag staan juf May en Juf Nicole 

klaar om alle kinderen op te vangen. Dit kan ’s 

morgens vanaf 7u30 en ’s avonds tot 19u. 

Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk. 

Op aanvraag start juf May ’s morgens ook om 

7u. 

De kostprijs bedraagt 0,80 euro per begonnen 

half uur. We rekenen dit telkens af op het 

einde van de maand. U ontvangt 1 keer per jaar     

ook een fiscaal attest voor de belastingen. 

 

Op woensdagnamiddag werken we samen met de stedelijke kinderopvang 

“Gabbers en Co”. (hier is vooraf inschrijven WEL noodzakelijk, bij Gabbers in de 

Begijnenstraat) 

Voor verdere vragen kan u steeds terecht op het secretariaat of bij de directie. 

 
 

 

Toon je sport@school 

Sporten vinden we als school zeer belangrijk.  We waren dan ook trots om te 

zien dat er heel wat kinderen naar een sportclub gaan. Op woensdag 17 

september toonden zij hun sport aan de rest van de school door in sportoutfit 

naar school te komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wafelverkoop 

 

Onze wafelverkoop start vandaag! Vanillewafels, chocoladewafels en galetten aan 

2,50 euro per pak. 

Jullie vinden de bestelbrieven in de boekentassen. Je kan steeds extra kopies 

komen bijvragen. 

Met de opbrengst willen we onze leescaravan in orde brengen en onze groene 

speelplaats verder uitbouwen. 

 

Alvast bedankt voor jullie bijdrage lieve mama, papa, oma, opa, buurvrouw, 

nonkel, tante, …. 

! 

 
 

 

Datums op een rijtje 

 
 Maandag 6 oktober: zwemmen 3de kleuterklas 

 Dinsdag 7 oktober: zwemmen 2de en 4de leerjaar 

 Vrijdag 3 oktober: eerste vergadering kinderparlement 

 Maandag 13 oktober: K2 naar toneel “O aarde!” 

 Dinsdag 14 oktober: zwemmen 2de en 4de leerjaar, 3de leerjaar naar toneel 

“Metro Boulot dodo” 

 Woensdag 15 oktober: pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL! 

 Vrijdag 17 oktober: stop wafelverkoop 

 Maandag 20 oktober: besteldag november 

 Dinsdag 21 oktober: zwemmen 2de en 4de leerjaar 

 Donderdag 23 oktober: grootouderfeest kleuterschool 

 Vrijdag 24 oktober: 1ste rapport en start herfstvakantie 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

 

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

 

Elke week vele foto’s uit onze klasjes! 

 

http://www.basisschoolkameleon.be/

