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Verkeersles in de eerste kleuterklas 

 

Onze kleuters hebben hun eerste uitstapje van het 

schooljaar gemaakt! 

 

 

Zie je zie je zie je dat? 

Wit en zwart een zebrapad!? 

Strepen midden op de weg, 

blijven staan tot ik het zeg! 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheid in de tweede kleuterklas 

 

September stond voor de tweede kleuterklas in het 

teken van gezondheid. 

Zo konden we al elke vrijdag verschillende soorten 

fruit/groenten eten, maar ook bewegen stond in de 

kijker. Denk maar aan de "toon je sportclub" dag en 

de "sponsorloop". Verschillende sporten kwamen aan 

bod.  In onze poppenhoek kon je afgelopen week 2 

topvoetbalvrouwen vinden. 

In de klas maakten we kennis met verschillende 

soorten fruit die we bestudeerden  met al onze 

zintuigen: kijken, ruiken, voelen maar vooral: 

proeven! 

Kijk maar op de website voor nog meer leuke foto's!   



Superhelden uit K3 

 

De kleuters van de derde kleuterklas zijn er ondertussen al stevig ingevlogen! 

We hebben al geleerd over het alfabet en leren nu elke week 1 letter. Zo kennen 

we binnenkort alle letters van a tot z!  

In de klas oefenen we heel hard, maar gelukkig zijn het allemaal leuke spelletjes 

en is er ook nog veel tijd om andere dingen te doen. Zoals spelen in onze tuin, 

knutselen, puzzelen of selfies nemen met de iPads ;-) Er valt altijd wel iets leuk 

te beleven in de 3de kleuterklas! We gaan zelfs een vulkaan laten uitbarsten!  

 

 

Wij kunnen nu al lezen en schrijven! 

  

De kapoenen van het eerste leerjaar hebben al flink gewerkt de voorbije weken. 

Ze leerden al de woordjes: ik, maan, roos, vis, sok, aan, en pen .  

Ze doen vaak letterspelletjes zodat ze de letters snel en flink kunnen 

verklanken. Sommige letters mochten ze ook al schrijven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muze in het 2de leerjaar 

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen dus het is ook tijd voor weer nieuwe ideeën 

van de Muze-juf, Marian. We werkten rond energie/elektriciteit.   

Wist je ….. 

- dat als je snel in je handen wrijft, je een soort elektriciteit voelt tussen 

je handen? 

- dat als je je ogen sluit, je die elektriciteit nog beter voelt?  

- dat je ook elektriciteit met een andere persoon kunt voelen?  

- dat je met twee minder spanning voelt dan alleen? 

             
 

Het tweede deel van de les ging over bazen en volgers. Het was de bedoeling dat 

1 kindje een beweging voor deed en de volger de beweging zo goed mogelijk 

probeerde na te doen.  

Niet zo eenvoudig blijkt…  

    

                
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We zitten al een maand in het 3de leerjaar!!!  

 

En we hebben al superhard gewerkt en al héél veel gedaan.  

Kijk maar: 

 

           
Op stap in de schoolbuurt …               Inoefenen veilig oversteken ... 

 

 

            
Een hapje bereiden …         Verhalen lezen ... 

 

 

                 En nog zoveel meerrrrrrrrrrrrrrr! 
 Rekenen met materiaal …                        

 

 

 

 



Project L3 en L6 
 

Het jaarlijkse project tussen het derde en zesde leerjaar is opnieuw van start 

gegaan. Dit schooljaar werken we rond bewegen en gezondheid. Als opwarming 

voor het project stond er een estafette op het programma. Zo leerden de 

leerlingen hun groepjes beter kennen. Daarna verzonnen ze in hun groepje een 

naam en een logo. Wordt vervolgd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De reddingsactie van de egel door klas 4 

 
Op woensdag tijdens de eerste speeltijd vonden we een egel die vast zat in het 

voetbalnet. Omdat de draden rond het nekje zaten, dreigde het diertje te stikken                                                              

Met een schaar knipte juf Anja de draden voorzichtig rond de egel los.                                                                       

Juf Annelies heeft het egeltje op een vuilblik gelegd zonder het met de handen aan te 

raken. Want heel vaak zitten er vele vlooien en teken tussen de scherpe stekels 

verstopt.                                                                                                                                           

Toen rolde de egel zich helemaal op  in een klein bolletje.                                                                     

Ver in de bosjes achter het voetbalveld heeft de juf het egeltje vrijgelaten .        

Zonder onze hulp was het vast dood gegaan, maar nu denken we dat het nog lang en 

gelukkig zal leven. 

 
 

verslag door leerlingen  van het vierde leerjaar 



Brieven met nieuws uit het 5de leerjaar 

 
Hoi, wij zijn vier leerlingen van het 5de. Wij vinden het spannend dat wij in februari naar 

Durbuy gaan. Daar gaan we in grotten klimmen en we gaan een death-ride doen. We gaan 

in een huis slapen op stapelbedden. We gaan drie uren lang reizen met treinen, dat is 

lang. Maar de juf wilt niks meer vertellen want ze wil ons in spanning laten over dit 

avontuur!!! 

Nog een fijn weekend voor iedereen!!!                

Groetjes van: Hennie, Stein, Mathias, Tiany !!! 

 
Nous sommes Patricia, Emima, Kiran et Senne. Le français est nouveau. La prof est 

sympa. 

In het vijfde leerjaar leren we Frans, dat is spannend! Het is een beetje moeilijk, maar 

wel leuk. Voetbal is in het Frans ‘le foot’ en fruitsap is ‘le jus de fruit’. We hebben twee 

dikke boeken, A en B, en we leren over een klas in Bouge. Hun juf heet madame Axelle. 

Salut! 

 

Wij zijn 5 kinderen van het 5de leerjaar en vandaag gaan wij over www.kweetet.be 

vertellen. Het  is een leuk en leerrijk spel. En dan kan je huiswerk maken. Als jij klaar 

bent, kan jij een spel spelen en krijg je kweetons. Daarmee kan je naar de speelkamer en 

kan je ook mooie kleren kopen. Er is een ezel, daar kan je mee kleuren en je kan met de 

directeur en Madam Q spreken. Het is een echt topspel: als je het speelt kun je niet 

meer stoppen. 

Veel plezier ermee! 

Geschreven door Miek, Kiara, Fezan, Ilyes en Siham xxx 

 

Fietscontrole in de derde graad 

 

Vrijdag 18 september kregen we bezoek van de preventiedienst van Stad 

Turnhout. Ze kwamen de fietsen van de jongens en meisjes uit het vijfde en 

zesde leerjaar controleren. Als hun fiets in orde was, kregen ze een pakketje 

spaakreflectoren. Gelukkig konden we bijna iedereen feliciteren en rijden onze 

leerlingen dus binnenkort nog veiliger door de donkere straten! 

 

  
 

http://www.kweetet.be/


De taalbende van het 6de leerjaar 

 

In het zede leerjaar werken we dit 

schooljaar met een nieuwe methode 

voor de lessen Nederlands, nl met de 

Taalbende. Dat dit helemaal anders is, 

konden de leerlingen reeds in 

verschillende lessen ervaren. Zo konden 

ze hun talenten laten zien en werden ze 

gids van een Europees land. Deze nieuwe 

manier van leren en zelf ontdekken, 

vinden onze leerlingen erg leuk! Dat is 

fijn. 

 

                                     

 

 

Datums op een rijtje 

 
 maandag 5 oktober: dag van de leerkracht en start wafelverkoop 

 dinsdag 6 oktober: zwemmen 2 en 4 

 vrijdag 9 oktober: eerste vergadering kinderparlement 

 maandag 12 oktober: start week van het bos + 5de leerjaar medisch 

schooltoezicht in Mol 

 dinsdag 13 oktober: zwemmen 2 en 4 

 maandag 19 oktober: facultatieve verlofdag: GEEN SCHOOL 

 dinsdag 20 oktober: zwemmen 2 en 4 

 vrijdag 23 oktober: STOP wafelverkoop en dag van de jeugdbeweging 

 maandag 26 oktober: besteldag soep en drank maand november + zwemmen 

K3 

 dinsdag 27 oktober: zwemmen 2 en 4 

 donderdag 29 oktober: kijkdag nieuwe kleuters van 9u tot 12u 

 vrijdag 30 oktober: 1ste rapport en start herfstvakantie 
 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

