
BABBELBOX 
Van BS “Kameleon” 

 

Vrijdag  30 september 2016   

 

NIET VERGETEN:  

Maandag 3 oktober is het GEEN SCHOOL wegens een facultatieve verlofdag. 

 

De eerste babbelbox! 

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

Via deze maandelijkse nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van alle 

leuke, nieuwe, interessante, belangrijke, … zaken die er op school gebeuren. Elke 

maand is er een kort verslagje uit elke klas, aangevuld met schoolnieuws en 

belangrijke data voor de volgende maand. 

Ook steeds online te vinden op de website en via een link op facebook. Veel 

leesplezier! 

 

Peuterklas 

We zijn het schooljaar goed gestart met onze 9 lieve kindjes in de klas! De 

eerste week hebben we heel veel gespeeld in ons klasje. We zijn op ontdekking 

gegaan in de verschillende hoekjes. We hebben onze vriendjes van de klas leren 

kennen en onze dikste vriend: JULES (klaspop van de klas). Onze peuters vinden 

hem geweldig en Jules vindt het ook heel fijn met de kindjes.  

 

 



Daarna hebben we 2 weken gewerkt rond het thema ‘Kijk 

eens wat ik al kan!’.  

Tijdens dit thema hebben we het 

gehad over: het toiletbezoek 

(zelfredzaamheid), jas aandoen, 

handen wassen en neus snuiten.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 23 september hebben we het startschot gegeven voor de gezonde 

dag /waterdag. Die dag hebben we in de voormiddag een sorteerspel gespeeld 

met prenten in verband met gezonde en ongezonde dingen. Tijdens de middag 

konden we genieten van ‘gezonde boterhammen’ en in de namiddag vond de 

sponsorloop plaats. Onze kleuters hebben dit heel goed gedaan!  

     

Deze week en volgende week werken we rond het thema: ‘Overal kleuren’.  

We bekijken de kleuren: rood, geel, blauw en groen. We gaan telkens op zoek 

naar voorwerpen in de kleur waarover we leren.  

 

Onze peuters hebben ook hun eerste 

ervaringen opgedaan met een iPad in de klas.  

Ze waren erg enthousiast! We gingen in de 

klas op zoek naar rode voorwerpen en dan 

mochten de kleuters er met de iPad een foto 

van nemen. En natuurlijk vonden ze het super 

fijn om zichzelf te zien op de iPad en foto’s 

van zichzelf te nemen en van JULES.  
 



Bent u benieuwd naar meer belevenissen en 

avonturen in ons klasje, neem dan zeker een kijkje 

in de map: Peuterklas K1A 2016-2017 op de 

facebookpagina van BS Kameleon.  

 
 
 

 

 

 

 

Eerste kleuterklas 

De kindjes van juf Jasmine werken zowel deze week als volgende week rond het 

thema ziek zijn /de dokter.  

Heb je een pijntje of voel je je wat ziek, spring gerust eens in ons klasje binnen 

want onze doktertjes weten wel hoe je terug beter wordt! 
 

 
 

 

Tweede kleuterklas 

In de klas van juf Annemie en juf Lisa werd 

er al hard gewerkt! We verkennen ons 

lichaam, meten elkaar van klein naar groot 

en schilderen een kindje dat even groot is 

als ons. Het is reuze fijn in onze klas! 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Derde kleuterklas: Alle letters van het alfabet… 

De kinderen van de 3de kleuterklas ontdekten deze week welke letters er 

allemaal zijn.  

We hebben heel wat gedaan om de letters wat beter te leren kennen :  

- we leerden het ABC – lied  

- we stempelden alle letters van het alfabet in ons stempelboekje 

- met klei maakten we de beginletter van onze naam 

- we gingen op zoek naar alle letters in onze naam 

- we beluisterden het verhaal : “ het letterwinkeltje” 

- we knutselden ons eigen letterwinkeltje  

- … en nog zoveel meer! 

Alvast een goede voorbereiding op het 1ste leerjaar!  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorlezen is een feest! 

                                                             Onze kleuters kunnen elke dag genieten 

van een prentenboek. In elke kleuterklas 

leest de juf elke dag voor. We vinden 

dat heel belangrijk voor onze kinderen. 

Zo leren ze nieuwe woorden  en een 

verhaal beter begrijpen, maar ook 

oefenen ze om zich langer te kunnen 

concentreren. Maar het belangrijkste is 

wel dat ze leren houden van boeken, dat 

ze voorlezen leuk vinden! Lees je thuis 

ook voor? 

 

 

 

Lezen in het eerste leerjaar 

De kapoenen van het eerste leerjaar zijn goed 

gestart. Ze hebben al flink gewerkt de voorbije 

weken. Ze leerden de eerste woordjes: ik, 

maan, roos, vis, en, aan, sok en pen. 

Uit elk woordje haalden ze een letter die ze 

goed moeten leren verklanken. 

Sommigen slagen er al in  om met deze letters 

nieuwe woorden te vormen en echt te lezen.  

 
Kinderparlement 

Ook de kinderen van het eerste leerjaar brachten hun stem uit. Ze kozen heel 

discreet door een bolletje te kleuren bij hun favoriete medeleerling. 

Nadien volgde een spannende ontknoping. 

De twee kinderen met de meeste stemmen werden bekend gemaakt en zij zullen 

dit schooljaar onze klas vertegenwoordigen. Proficiat Serina en Lina! 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij stonden in de krant 

Op woensdag 28 september stonden alle klasjes van het eerste leerjaar uit De 

Kempen in de Gazet van Antwerpen. Dus ook wij! Een mooie foto getrokken in ons 

speelbos. 

 

 
 

2de Leerjaar: Dit ben ik!  

De kinderen van het tweede leerjaar stelden zichzelf voor. Ze vertelden over 

hun hobby’s, hun vrienden, de klas en over hun familie.  

We maakten een vriendenboekje voor in de klas en maakten een heel kleurrijk 

portret van onszelf. Ze zien er prachtig uit!  

 

Het eerste thema van De Taalbende ‘Wat een toffe bende’ is afgelopen.  

Wij zijn klaar voor het nieuwe thema: “Een bijzondere noot!” 

Wie kan het beste zingen in de klas? Wie kent al veel liedjes? Wie speelt er een 

instrument? Welke geluiden kunnen we zelf allemaal maken? Het komt allemaal 

aan bod tijdens de maand oktober!  

 

                       
 



                     

 

                           

Meetcircuit in het 3de leerjaar … 

Voor de eerste keer dit schooljaar deden we een meetcircuit. 

In 6 verschillende hoeken werkten we rond meten: op kweetet met de ipads, 

meten met lengtematen, meten met inhoudsmaten, werken met weegschaal en 

balans, de klok oefenen en betalen met euro’s en centen. 

Kijk maar: 

                     
 

 

 

 



Hinkelen en oefenen in het vierde leerjaar 

 

Kinderen leren vaak beter door te bewegen en te doen, dan 

door stilletjes aan hun bank te zitten. Daarom herhaalden 

we de tafels door hinkelspellen te tekenen op de 

speelplaats waar elke tafel zijn plaats in kreeg. 

We speelden en leerden dat het een lieve lust was! 

 

 
 

 

Frans in het vijfde leerjaar 

Donderdag 1 september stapten  16 vrolijke jongens en meisjes de klas van het 

vijfde leerjaar binnen. Toen het woord ‘Frans’ viel, werd het stil en veranderde 

de vrolijkheid op slag in zenuwachtigheid… ‘Ga ik dat wel kunnen, juf?’ ‘Is dat 

moeilijk?’  

Na de eerste kennismakingsles was iedereen toch al enthousiast. Pictionary met 

Franse woordjes, opzoeken in welke landen Frans wordt gesproken, puzzels 

maken en Franse bezienswaardheden ontdekken, ‘Frère Jacques’ leren zingen, … 

Het viel toch allemaal wel mee! 

Ondertussen zijn we een maand verder en wordt er al een aardig woordje Frans 

gesproken.  Nog een beetje oefenen en dan … onze eerste spreekbeurt: ‘Je 

présente ma famille!’  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fietsparcours: juf net niet overreden!  

Onze fietsvaardigheden werden nog eens ingeoefend op 

een parcours. Arm uitsteken bij het afslaan, rekening 

houden met de voorrangsregels, slalommen, met 1 hand 

fietsen en … op tijd stoppen voor een hindernis. 

Bijvoorbeeld voor de juf die een foto komt trekken… 

Dankjewel, Tanisha, je was net op tijd gestopt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zesde leerjaar 

Techniek op Talentenschool Turnhout 

 

Deze maand gingen de leerlingen van het zesde leerjaar 

reeds 3 keer richting campus Boomgaard om er techniek 

te krijgen van juf Melissa, de juf van de secundaire 

school. De leerlingen gingen onderzoeken hoe een 

vogelkastje in elkaar zit. Daarna tekenden ze de plannen 

op het hout. De volgende keer kunnen ze beginnen met 

het uitzagen en in elkaar zetten van hun werkstuk.  

 

Nieuwe methodes in L6 

In het zesde leerjaar werken we dit 

schooljaar met De Taalbende en 

Wiskanjers. In deze lessen taal en 

wiskunde wordt er veel in groepen 

gewerkt en gaan de leerlingen 

zelfontdekkend leren.  

Ze vinden het alvast super leuk! 

 

 



 

Strap-dag 

 

Op vrijdag 16 september stond de STRAP-dag op het 

programma. Ook de leerlingen van het zesde leerjaar oefenden 

in de namiddag hun fietsvaardigheden op de school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toon je sport@school 

 

Ook onze school nam deel aan de maand van de 

sportclub. Vele sportievelingen toonden enthousiast 

hun sport op woensdag 14 september door in hun 

sportoutfit naar de school te komen. Super gedaan! 

 

 

 

 

Bezoek spelotheek 

Op donderdag 10 november organiseren we voor 

alle geïnteresseerde ouders van de school een 

bezoek aan de spelotheek van het Stockt. Een 

spelotheek is een plaats waar je allerlei 

speelgoed kan ontlenen voor enkele weken. 

Tijdens dit bezoek maak je kennis met de 

werking en de materialen die ze ontlenen en we 

gaan zelf ook een beetje spelen.  We verzamelen om 9u aan de school en zijn 

tegen de middag terug. Meer info volgt nog! Houd de datum alvast vrij als je 

graag mee wil! 

 

 

 

 



Verkeersveiligheid 

Als school vinden we het erg belangrijk dat we samen zorgen voor een veilige 

omgeving voor alle kinderen. Ook jullie ouders delen deze mening. Dat lazen we in 

resultaten van de ouderenquête die we op het einde van vorig schooljaar 

afnamen.  

Dit jaar kozen we er bewust voor om een extra kleuterjuf in te schakelen aan de 

kleuterpoort om ouders te helpen bij het veilig oversteken van de straat. We 

zijn erg blij dat ook het zebrapad sinds deze week een feit is! 

 

Helaas moeten we vaststellen dat nogal wat ouders 

rond 16u, bij het einde van de schooldag, ook op de 

parking erg gehaast zijn en weinig tijd willen 

verliezen bij het verlaten van de school. Toch willen 

wij u vragen om met de auto te wachten tot onze 

rijen van voetgangers en fietsers gepasseerd zijn, 

om pas daarna de parking te verlaten.  

 

Achteraan op ons schoolterrein is er een extra parking voor auto’s. Mogen wij u 

vragen om niet voor of rond de sporthal te parkeren. 

Wij zullen de volgende weken ouders persoonlijk blijven aanspreken om de 

situatie te verbeteren. 

Alvast bedankt om samen met ons te werken aan een veilige schoolomgeving 

voor alle kinderen. 

 

Oudercomité 

Ons nieuwe oudercomité ging van start op maandag 19 september. Er waren 

verschillende ouders aanwezig en er kwamen leuke ideeën, voorstellen en vragen 

op de tafel. Wij zijn blij dat we op deze manier samen school kunnen maken.  

Enkele van de besproken items: 

- Verkeersveiligheid  

- Klasouder om adressen te delen 

- Ideeënbus op de parking 

- Helpende handjes bij fruit, controle luisjes, techniekweek, … 

- Kunnen kinderen drankjes koud zetten als het meer dan 25° is? 

- … 

Ideeën en meningen blijven welkom. 

Indien gewenst kan je zeker een verslag van onze vergadering krijgen, geef maar 

een seintje. (directie@basisschoolkameleon.be) 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 8 november om 18u30. 

Iedereen steeds van harte welkom!  

 



Zwemmen 

Ook dit schooljaar gaan onze klassen zwemmen in het zwembad van Arendonk. De 

oudste kleuters 1 keer per maand en de klassen van de lagere school om de beurt 

voor een periode van 11 opeenvolgende weken. De data zijn terug te vinden op 

onze schoolkalender. (ook op de website) 

 

Wij willen ouders erop wijzen dat foto’s trekken in het 

zwembad NIET toegestaan is omwille van de privacy.   

Vanaf januari zal het zwembad van Turnhout ook terug zijn 

deuren openen. Onze school koos ervoor om pas vanaf 

september 2017 terug te starten met zwemmen in Turnhout. 

In de toekomst enkel tem het 4de leerjaar. 

 

 

Kinderparlement 

Naar jaarlijkse gewoonte werden er in september opnieuw verkiezingen gehouden 

voor het kinderparlement. Onder leiding van juf Anja en juf Annick zullen twaalf 

leerlingen geregeld mogen vergaderen over onze school. Er wordt besproken wat 

de leerlingen leuk vinden op school, ideeën van hun klasgenoten worden 

besproken en eventueel uitgevoerd,  er wordt gewerkt aan een beloningssysteem 

voor wie op de speelplaats extra lief is, …  

Veel succes alvast aan de jongens en meisjes die hun klas mogen 

vertegenwoordigen! 

 

 
 

 



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 7u en ’s avonds tot 

19u. 

Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk. 

 

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. 

 
Techniek 

Onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar volgen 

regelmatig technieklessen in de middelbare school, 

namelijk in de Talentenschool van Turnhout. We 

zijn erg blij met deze fijne samenwerking. Op 

deze manier kunnen we onze kinderen goed 

voorbereiden op vele studierichtingen en jobs in 

de toekomst. (STEM) 

Ook met de jongere kinderen van onze school doen 

wij in elke klas regelmatig aan techniek in vele 

leuke en zelfontdekkend opdrachten. De kinderen 

van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar hebben tijdens 

de laatste week van oktober een techniekweek. 

Ouders die graag helpen mogen steeds een seintje 

geven aan de klasjuf. 

 

 

Gezonde vrijdag – waterdag 

Na het startschot op vrijdag 23 september, maken wij vanaf nu elke vrijdag een 

beetje gezonder. We drinken enkel water en brengen een stukje fruit mee naar 

school in plaats van een koekje. Deze middag wordt de winnaar bekend gemaakt 

die de leukste naam bedacht voor deze gezonde dag.  

De uitslag en foto van de gelukkige vogel vinden jullie straks op facebook! 



Wafelverkoop 

Onze wafelverkoop start vandaag! Vanillewafels, chocoladewafels en galetten aan 

2,50 euro per pak. Je kan bestellen tot vrijdag 21 oktober 9u. Wij verwachten 

de levering op maandag 24 oktober. 

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

komen bijvragen op het secretariaat. 

Met de opbrengst willen we onze groene speelplaats verder uitbouwen. 

 

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

nonkel, tante, ….! 

 

 
 

 

 

Datums op een rijtje 
 

 Maandag 3 oktober: geen school  

 Dinsdag 4 oktober: zwemmen voor 2 en 6 

 Dinsdag 11 oktober: zwemmen voor 2 en 6 

 Donderdag 13 oktober: goochelaar Jahon voor kleuters en lagere school 

 Maandag 17 oktober: zwemmen K3 

 Dinsdag 18 oktober: zwemmen voor 2 en 6 

 Vrijdag 21 oktober: laatste dag om wafels te bestellen 

 Maandag 24 oktober: start techniekweek voor 1234 

 Dinsdag 25 oktober: zwemmen voor 2 en 6 

 Donderdag 27 oktober: kijkdag voor nieuwe kleuters en ouderavond 

 Vrijdag 28 oktober: eerste rapport en start herfstvakantie 
 

 

 

www.basisschoolkameleon.be 

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

http://www.basisschoolkameleon.be/

