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vanwege het ganse Kameleon-team

eendjesklas
Alles schittert:
Kerstmis vieren, boom versieren
Tijdens de 2 laatste schoolweken voor de vakantie was het super gezellig
in de eendjesklas. Het grote licht bleef al eens uit en de lichtjes in de
kerstboom en de sterrenlichtjes gingen aan. We konden de sfeer van
Kerstmis goed ervaren.
Aan het begin van het thema vonden onze kleuters een boom in de
zithoek. We wilden weten wat voor boom het was, dus hebben we dit
opgezocht op de iPad. Uiteindelijk vonden we een afbeelding van
dezelfde boom als deze in onze klas. We gingen samen aan de slag om
onze boom om te toveren tot een kerstboom. Ook in het poppenhuis
konden de kleuters zelf een boom versieren met kerstballen en slingers
om er zo een kerstboom van te maken. Wat kunnen onze eendjes dit al
super goed!

We hebben ook veel geknutseld de afgelopen 2 weken. Zo hebben we
hard gewerkt aan onze nieuwjaarsbrief, … Natuurlijk hebben we ook
verschillende keren ons versje voor de nieuwjaarsbrief ingeoefend. Onze
eendjes doen dit super goed!!
De eendjesklas is samen met de vlinderklas op bezoek geweest bij
vijver- en tuincentrum ‘Pelckmans’. Dat was een super leuke ervaring voor
onze kleuters! We zagen verschillende kerstballen in verschillende kleuren
en groottes en mooie kerstbomen. Onze kindjes zijn heel flink geweest
tijdens de uitstap! Dikke duim!!

Na de kerstvakantie gaan de oudste kindjes van onze klas (geboortejaar
2014), naar de vlinderklas van juf Jasmine. We zullen deze eendjes zeker
missen! Daarnaast mogen we ook een nieuw eendje verwelkomen in onze
klas! We kijken er al naar uit!

Alvast prettige feestdagen
en de beste wensen voor 2018!

vlinderklas
De maand december is alweer bijna voorbij. Maar ooh wat was het deze
maand gezellig in onze vlinderklas! Kleine fonkelende lichtjes verlichtten
ons klasje, want wij leerden over de kerst.
Er stond een kerstboom in onze klas die we samen versierden met
lichtjes, slingers en kerstballen.
Via de klascomputer konden we naar het verhaal van Jules luisteren.
Hij ging samen met papa op zoek naar een kerstboom voor hun huisje,
maar deze bleek veel te groot! Gelukkig paste onze boom wel in onze
klas!
Met plasticine leerden we balletjes rollen, dit is niet zo makkelijk hoor! Er
lagen ook vormpjes op de tafel waarmee we kerstbomen konden
uitdrukken.

De juf had ook iets nieuw op de tafels
gezet, namelijk ‘hamertje tik’. Klop klop
klop, de kerstboom versieren met houten
blokjes en nageltjes. We moesten hier wel
voorzichtig mee zijn want die nageltjes
prikten een beetje!
We hebben deze dagen erg hard gewerkt
aan onze nieuwjaarsbrief. Er kwamen vele
technieken aan bod zoals
inkleuren met een stift, kleurpotlood
of wasco
schilderen met een dun penseel
kleven met lijm
En dit allemaal om onze fijne motoriek in
te oefenen en te versterken.
Het versje werd elke dag uit volle borst opgezegd. Zijn jullie benieuwd? Nog eventjes
geduld!
Er stond ook nog een verrassing te
wachten, op donderdag stapten
we samen met de kindjes van juf
Tahnee de schoolbus op. We
gingen op bezoek bij tuincentrum
Pelckmans, daar was een mooi
bos waar we door konden lopen.
We hebben er ook heel veel
kerstbomen, kerstballen en heel

veel mooie lichtjes gezien!
De juffen waren heel fier op ons want iedereen was super flink geweest!
Fijne vakantie en prettige feestdagen iedereen!

uilenklas
Wat was het een spannende maar vooral leuke maand in onze klas! De
eerste 2 weken hebben we gewerkt rond het thema Sint & Piet.
Vol spanning hebben we hiernaar uitgekeken. Elke dag telden we op
de kalender hoe lang het nog zou duren voor dat Sinterklaas naar onze
school kwam.
We hebben hard geoefend om een echte Zwarte Piet te kunnen worden
en volgens Sinterklaas hebben we dit heel goed gedaan!
Ook hebben we veel geoefend op ons versje voor het Sinterklaasfeest.
Volgens Sinterklaas zijn we kleine deugnieten maar toch heel lief voor
elkaar. Dank je wel Sinterklaas & Zwarte Piet voor de cadeautjes en tot
volgend jaar!

De voorbije 2 weken hebben we gewerkt rond het thema Kerstmis. Toen
we in onze klas kwamen zagen we meteen waarover we gingen leren. Er
stond een hele grote kerstboom in onze poppenhoek en heel de klas was
versierd. De grote lichten bleven uit en de lichtjes in de kerstboom gingen
aan. Wat was het gezellig in onze klas!
We hebben heel hard gewerkt aan ons knutselwerkje voor Nieuwjaar en
geoefend op ons versje.
Ook was er een kerstboom in onze klas die we zelf mochten versieren.
Telkens opnieuw maakten we er weer een prachtplaatje van!

dinoklas
Thema: de ruimte

De kleuters uit de dinoklas leerden een Nieuwjaarsversje over de
ruimte. Bij de inleiding ervan bleek er een algemene interesse voor
planeten, astronauten, raketten,…te zijn.
De kinderen deelden spontaan wat ze hierover al weten. Er werd de
vraag gesteld of we eens naar de maan konden gaan. De ruimte is heel
mysterieus en raketten zijn cool.
Dit thema roept duidelijk om uitgewerkt te worden!
Wordt dus vervolgd…

Bibliotheek

In de bibliotheek ruilden we
onze vorige boeken in voor
een lading nieuwe boeken.
Ook zochten we naar boeken
over toekomstige thema’s :
“mijn lichaam” en “de ruimte”.

Thema Sinterklaas
We hadden er al lang naar uitgekeken en
eindelijk was het dan zo ver! De Sint op
bezoek in onze school. Dat is toch altijd
een beetje spannend.
Wat volgde waren lachende gezichtjes en
leuke cadeautjes!

Thema Kerstmis
Tijd voor gezelligheid! De kinderen maakten zelf slingers om de klas mee
te versieren. Ook oefenden we volop het schrijven van onze naam. Ze
mochten deze dan ook zelf op de Nieuwjaarsbrieven schrijven.
Daarnaast deden we nog tal van leuke dingen zoals bv. kerstbomen
boetseren met klei en parels, cadeautjes stapelen tot een zo hoog
mogelijke toren, cadeautjes inpakken, bewegen met cadeautjes,… en nog
veel meer!

1

eerste leerjaar

De sint in het eerste leerjaar.

Als voorbereiding op de komst van de sint maakten we een
aftelkalender, we knutselden leuke zwarte Pietjes, we zetten onze schoen
klaar we oefenden ons versje en dansje en verkleedden ons.
‘s Morgens vonden we iets lekkers in onze schoen,wat een verrassing.
Na de speeltijd kwam de sint eindelijk op bezoek.
Het was een spannende maar leuke dag.

2

tweede leerjaar

Hoekenwerk rond de tafels

In het tweede leerjaar leren we natuurlijk de maaltafels. Elke week
spelen we dan ook verschillende spelletjes om de tafels eens op een
andere manier te oefenen. Een ganzenbord, een memorie, een
kwartetspelletje... Kijk maar eens hoe goed we ze al kunnen. Een dikke
bravo voor de tafel van 2 en 10! We behaalden allemaal een mooi
resultaat!

3

derde leerjaar

Wist je dat:
-ze in Spanje met oudjaar om klokslag 12u, 12 druiven eten!?
-Griekse kinderen hun schoen bij de kachel zetten op nieuwjaarsdag!?
-ze bij de jaarwisseling in sommige Schotse dorpen vaten met teer
aansteken en door de straten laten rollen!?
-in Hongarije oudejaarsavond 'silvesteravond' heet!?
-Chinees Nieuwjaar op een andere datum valt dan 1 januari!?
-wij dit in onze taallessen geleerd hebben!?
Boldog Ujévet
Happy New Year
Kenourios Chronos
Prospero Ano Nuevo
....................

4vierde leerjaar
De leerlingen van het vierde hebben op elk vrij
moment dat ze hadden broodzakken in hele kleine
stukjes gescheurd. En eindelijk hadden ze een hele emmer
vol en konden ze zelf papier maken.
Eerst worden de snippers in water geweekt, nadien gemixt. Vervolgens
kunnen de leerlingen met een spatel de brij opscheppen en met een
andere spatel het overtollige water eruit persen.
Als alles droog is, kunnen ze er een kaart van maken.

5

vijfde leerjaar

Dinsdag 5 december 2017 ging het 5de leerjaar naar de
STEM-academy. We leerden hoe we een trilbot moesten maken dus we
werkten met elektriciteit en dat vonden we allemaal leuk. Trilbots trillen en
beven en door poten te veranderen van richting had iedereen pret.
Toen het tijd was om terug naar school te gaan, mocht iedereen zijn trilbot
meenemen.

6

zesde leerjaar

STEM-Academy
Op dinsdag 5 december trokken we met onze
klas richting Zenit. Tijdens deze workshop van de
STEM-academy moesten we proberen alle opdrachten van de escape-room zo snel mogelijk op
te lossen om zo te kunnen ontsnappen. Hiervoor
hadden we veel skills nodig: we moesten goed kunnen samenwerken, kunnen organiseren, taken verdelen en ook wat nadenken. Uiteindelijk slaagden
we erin om na 45 minuten de deur te openen.

Sneeuw op school
Op maandag 11 december lag er ineens een berg sneeuw op onze
school. Gelukkig stond er in de namiddag een les turnen op het programma waarin ze samen met meester Senne een sneeuwballengevecht
mochten houden!

Schoolnieuws
Pret op de speelplaats
Samen met meester Senne bouwden we een sneeuwpop van wel

3,5 meter hoog! Dolle pret!

Pannakooi
De voorbije twee weken stond er een pannakooi op de speelplaats. Dit
was super! Helaas zorgde de sneeuw en het slechte weer ervoor dat we
hier niet optimaal gebruik van konden
maken. Toch hebben de leerlingen
opnieuw veel plezier beleefd aan het
voetbalspel!

Nieuws uit de schoolbib
Wist je dat...

Laika de naam is van de eerste hond in de ruimte?
een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
een mens gemiddeled 6000 scheten per jaar laat?
een zeester geen hersenen heeft?
je niet aan je elleboog kan likken?
vlinders met hun poten proeven?
de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?
de omtrek van de aarde wel 40.000 km is?
dolfijnen en walvissen met 1 oog open slapen?
een worm maar liefst 10 harten heeft?

En wist je ook dat je deze en nog veel meer
weetjes kan vinden in de bib?
Noteer in je agenda: ontbijt en brunch

zondag
4 februari
9u - 13u

Boerderijklassen voor 2de en 3de leerjaar
Van maandag 15 januari tem woensdag 17 januari
gaat het 2de en het 3de leerjaar op Boerderijklassen naar ’t Groenhof te
Pulle. Ons programma is gevuld met vele leuke activiteiten: diertjes
verzorgen, paardrijden, kaarsen maken, brood bakken, confituur maken,
een echte pyama-party, …
Ben je benieuwd waar we precies naartoe gaan? Kijk dan eens op
www.groenhof.be of gebruik onderstaande QR-code.

Oudercomité
Maandag 29 januari om 18u30 volgende vergadering van het
oudercomité: we klinken op het nieuwe jaar en werken onze kledingactie
verder uit.
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Niet vergeten
 maandag 8 januari
		Maandag 8 januari instapdag voor nieuwe kleuters.

		Alle kleutertjes van juf Tahnee uit de eendjesklas die geboren zijn

		
		

in 2014, schuiven vanaf 8 januari door naar de vlinderklas van
Juf Jasmine. Alle kleuters geboren in 2015 blijven bij juf Tahnee.

 vrijdag 12 januari
		zwemmen 3-4-5
 15 t.e.m. 17 januari

		

bosklassen 2de en 3de leerjaar

 vrijdag 19 januari
		zwemmen 3-4-5
 donderdag 25 januari
		

9u tot 12u kijkdag voor nieuwe peuters

 vrijdag 26 januari
		zwemmen 3-4-5
 maandag 29 januari
		18u 30 vergadering oudercomité
 dindag 30 januari
		19u infoavond bosklassen 5de en 6de leerjaar
 zondag 4 februari
		ontbijt & brunch op school

Wij wensen jullie

fijne feestdagen
en een

heel prettig nieuwjaar!

