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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!

Niet vergeten: maandag 2 oktober geen school!

eendjesklas
We zijn het schooljaar goed gestart in onze eendjesklas.
De eerste twee weken zijn we op ontdekking geweest in
onze klas. De kleuters konden kennis maken met het
klasthema: ‘eendjes’. Zo mochten ze eendjes vissen met een vishengel,
eendjes sorteren per kleur enz. Door het spelen in de klas leerden we
de vriendjes van de klas en de juf beter kennen.
Onze kleuters waren ook al meteen de dikste vrienden van Jules
(klaspop).
We hebben ook ervaringen opgedaan met
een iPad. Onze ‘eendjes’ waren erg
enthousiast!
Ze mochten foto’s nemen van zichzelf en
van anderen. Natuurlijk vonden ze het super
om zichzelf te zien op de iPad. Daarnaast
kregen ze de kans om educatieve spelletjes
te spelen op de iPad.

Vorige week gingen we van start
met een nieuw thema, namelijk: Bonte
kleuren.
We werkten rond de kleuren ‘rood en
geel’. Deze week werkten we rond de
kleuren ‘blauw en groen’. We gingen
telkens op zoek naar voorwerpen in de
kleur waarover we leerden en kregen
een gekleurde stip op onze neus. Wij
hebben ook getoverd met kleuren! We
zijn actief en zelfontdekkend aan de
slag geweest. Zo hebben we ontdekt
dat water een rode/blauwe/gele/
groene kleur krijgt door er gekleurd
crêpepapier in te doen. We hebben ook
geleerd dat je groene verf krijgt door
blauwe en gele verf te mengen met
elkaar. Knap van onze ‘eendjes’! De juf
is heel trots!
Bent u benieuwd naar meer belevenissen en avonturen, neem dan
zeker een kijkje in de map: ‘Eendjesklas’ op de facebookpagina van
BS Kameleon.

vlinderklas
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er
weer op!
Onze vlinders leerden elkaar deze weken beter kennen
door het samen spelen, samen leren en samen op
ontdekking te gaan.
De eerste weken kwam het thema ‘terug naar school’
aan bod. We maakten hier kennis met onze klaspop Jules.
Tijdens het knutselen moesten we onze Jules terug in
elkaar puzzelen. Hier moesten we toch goed bij nadenken
hoor! We maakten ook een afdruk van onze handen, dit
was héél leuk!

Het volgende thema dat aan bod kwam was ‘tanden poetsen’. We mochten
allemaal onze eigen tandenborstel meenemen naar school en zo poetsten we
gezellig samen onze tandjes. We leerden hierbij ook een leuk versje:

“Poetsen, poetsen met de borstel in het rond.
Poetsen, poetsen alle tandjes in mijn mond!”

Tijdens het knutselen
mochten we schilderen met een
tandenborstel en witte verf.
Wat een vieze tanden had dit
kindje! Vlug poetsen maar!

Ook het thema ‘kleuren’
kwam aan bod.
Hierbij leerden we een
nieuwe techniek: scheuren
en plakken. Zo maakten we
ons eigen kleurboekje met
de kleuren rood, geel, blauw
en groen.
Tijdens het spelen in de
hoeken konden we kleurtjes
sorteren en
volgens patroontjes
naleggen.

Dit was allemaal super leuk, maar het leukste vinden we toch de schrijfdans!
De juf doet dan verf en scheerschuim op de tafel en op het ritme van
muziek doen we dan allerlei bewegingen met onze handen. Onze vlinders
krijgen hier maar geen genoeg van!

uilenklas
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit
er al weer bijna op! Wat was het een spannend
begin. Een nieuwe klas met een nieuwe naam en
veel nieuw speelgoed om mee te spelen! We
vinden het leuk om zelfstandig aan de slag te
gaan en zelf op ontdekking te gaan.

We hebben deze maand al rond
verschillende thema’s gewerkt oa.
Thema zintuigen, thema kleuren en
thema afval. We hebben al onze
zintuigen dus al goed gebruikt in de
verschillende thema’s die aan bod zijn
geweest!

dinoklas
Onze nieuwe hoek is een succes!
In de timmerhoek kunnen de kinderen creatief aan de slag met restjes
hout, hamers, schroevendraaiers, nagels, schroeven, knijptang, …enz.
Onze kleuters vinden het klussen geweldig.

Verkeerswandeling
In het verkeer moet je op heel wat letten. Dit is voor kinderen vaak
nog moeilijk. Vandaar oefenen we een aantal belangrijke zaken zoals :
•
veilig leren oversteken
•
veilig op de stoep leren stappen
•
op een veilige manier hindernissen leren ontwijken
•
aandacht hebben voor aankomend verkeer
•
…

Voorbereidend schrijven
Elke week leren we handelingen die ons zullen voorbereiden op het
“echte” schrijven. Deze week leren we zwaaibewegingen maken met
onze linker en rechterhand.

Op bibliotheekbezoek!
Elke maand maken wij een uitstap naar de
bibliotheek om leuke boekjes uit te kiezen voor
onze klas. Zo kunnen we gedurende een hele
maand genieten van leuke verhalen.

1

eerste leerjaar

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.

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 Nieke en Jahno!

2

tweede leerjaar

We spelen een spel vandaag!
In het tweede leerjaar zijn we al ijverig aan het werken voor rekenen.
Alle sommetjes tot 20 zijn ondertussen herhaald.
Tijd voor rekenspelletjes dus! Zelfontdekkend en actief leren is superleuk.
Kijk maar eens hoe goed we dit al kunnen!

3

derde leerjaar

Wat doen we in het 3de leerjaar?
De eerste maand van het schooljaar is voorbij gevlogen!
We hebben dan ook al hard gewerkt de afgelopen weken!
tafels oefenen		

…

optellen en aftrekken tot 100
…
lezen		

au, ou, ij, ei,…spellen maar!
school vroeger en nu

het alfabet 		

luisteroefeningen		

getallen tot 100			

…

4

vierde leerjaar

Ook in het 4 de leerjaar zijn onze kapoenen het
nieuwe schooljaar goed gestart. Juf Anja is momenteel even
afwezig. Onder leiding van 2 meesters, nl meester Jonas en
meester Senne (op dinsdag), wordt er heel hard gewerkt en geleerd.
Tijdens hoekenwerk gaan we zelf actief aan de slag. Zo leren we
graag en beter. Ondertussen zijn we ook echte “krakken” geworden
in het werken op de iPads. Voor onze leerwandeling van volgende
week zoeken we zelf vele bezienswaardigheden in Turnhout op. We
kijken er al naar uit!

5

vijfde leerjaar

Nous aimons le français!!!
Elk jaar is de eerste schooldag
weer even spannend, maar
zeker als je naar het vijfde
leerjaar gaat en Frans moet
gaan leren!
Gelukkig startten we met allemaal
leuke spelletjes om kennis te
maken met deze taal en viel
het allemaal wel reuzehard mee.
Hopelijk blijft iedereen zo
enthousiast!

6

zesde leerjaar

5 en 6 samen op de

u

Fietsen en leren, dat is pas cool, samen op de fiets leren we een
heleboel!
En of we al veel geleerd hebben! Vooraf in de klas werkten we zelf een
route uit aan de hand van fietsknooppunten. We zochten informatie op
over Turnhout, de buurgemeenten en verschillende bezienswaardigheden
en landschappen.
En dan natuurlijk… de fiets op! Een tochtje van 40 km… zo weten we nu
ook heel goed wat ‘doorzettingsvermogen’ is!
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Schoolnieuws
Verkeersveiligheid
Graag willen wij langs deze weg nogmaals jullie aandacht vragen voor een
veilige schoolomgeving. Het is echt nodig om goed samen te werken. Wij
rekenen op alle ouders om zich bij het halen en brengen van de kinderen
overal correct te gedragen, dit zowel op de straat als op ons schoolterrein
zelf. Op straat zal een agent nog een tijdje alles goed opvolgen en ingrijpen
waar nodig.

Op het schoolterrein, wanneer onze leerkrachten met de rijen voetgangers
en fietsers naar de straatkant gaan, moeten auto’s wachten.
Parkeren kan vooraan, maar zeker ook achteraan (links naast de sporthal).
Parkeren voor de inkomdeur van de sporthal mag NIET.
Ouders die gebruik maken van de voor- en nabewaking (enkel vòòr 8u30
en na 16u15) kunnen hun kinderen wel voor de deur laten
in- en uitstappen.

Heel erg bedankt voor jullie samenwerking.
Zo zorgen we samen voor
een veilige schoolomgeving voor elk kind!

Nieuws uit de schoolbib
Elke maand zal er in onze vernieuwde
schoolbib iets speciaals te doen of
te lezen zijn.
In oktober vind je daarom de
lievelingsboeken van alle leerkrachten in
de bib. Ben jij benieuwd welke boeken
Juf Debbie of Juf Els graag lezen? Of
misschien liever die van meester Senne of
juf Gisela?
Kom het vlug ontdekken!

p
Het kinderparlement

Ondertussen zijn de vertegenwoordigers voor elke klas verkozen.
Een dikke proficiat! Jullie zullen vast en zeker je best doen om onze
school samen nòg fijner te maken. Juf Griet en juf Inne zullen bij elke
vergadering zijn. Voor vragen kan je dus ook bij hen terecht.
De eerste vergadering zal half oktober doorgaan. Neem je tijd dus
om bij al jullie klasgenootjes te horen of er vragen of ideetjes zijn. De
andere leerlingen mogen jullie zeker en vast ook zelf aanspreken!

de klasvertegenwoordigers zijn
1ste leerjaar: Nieke - Jahno
2de leerjaar: Lara - Djeyna
3de leerjaar: Rayan - Corneliu
4de leerjaar: Baris - Keziban
5de leerjaar: Nourya - Lotte
6de leerjaar: Alya - Ylan

Toon je sport@school
Op woensdag 13 september was het weer ‘toon je sport@school’. Veel
van onze leerlingen kwamen die dag naar school in de kledij van hun
sportclub.
Het was erg leuk om al deze enthousiaste voetballers, turners, dansers,
basketters en zelfs zwemmers in hun sportoutfit te kunnen bewonderen!

Wafelverkoop
Onze wafelverkoop is
begonnen, dus voor 1 keer
snoepen maar!
Elk gezin kreeg vandaag een
bundeltje formulieren om wafels
te verkopen en een overzichtje
om thuis te bewaren. De wafeltjes
worden geleverd in de week van 6
november. Je kan steeds extra
verkooppapieren komen bijvragen
op het secretariaat. Met de
opbrengst van deze wafelverkoop
werken we aan de uitbouw van een
nog leukere speelplaats. (zowel bij
de kleuters als de lagere school)

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Fruit op woensdag
Elke woensdag smullen we met zijn allen
van een lekker stukje fruit.
Onze school is nog op zoek naar
fruitouders of grootouders die (elke)
woensdagmorgen om 9u even tijd willen
vrij maken voor het snijden en verdelen
van dit fruit.
Volgende week woensdag, op 4 oktober,
worden er ananassen geleverd en
zoeken wij nog vele helpende handjes.
Geef je ons even een seintje als we ook
op jou kunnen rekenen?
Alvast bedankt!

Niet vergeten

maandag 2 oktober: GEEN SCHOOL, facultatieve verlofdag

woensdag 4 oktober: werelddierendag. Wil je jouw diertje 		
		
tonen in de klas, spreek dit dan goed af met de juf

donderdag 5 oktober: dag van de leerkracht + toneel De
		
nachtegaal voor het 3de leerjaar

vrijdag 6 oktober: zwemmen 345

maandag 9 oktober: start week van het bos

vrijdag 13 oktober: zwemmen 345

maandag 16 oktober: zwemmen K3, dinoklas

vrijdag 20 oktober: zwemmen 345 + laatste dag wafelver
		
koop + dag van de jeugdbeweging

donderdag 26 oktober: 9u – 12u: kijkdag voor nieuwe
		
kleuters in de eendjesklas

donderdag 26 oktober: ouderavond

vrijdag 27 oktober: zwemmen 345 + 1ste rapport + start 		
		herfstvakantie
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