
en nieuws uit de klassen. 

Je kan deze nieuwsbrief 

ook in kleur digitaal raad-
plegen op onze website. 

Veel kijk- en leesplezier. 

Meester Jan 

Het schooljaar is met ge-
mengde gevoelens van 
start gegaan. Langs de ene 
kant fierheid over de reali-
saties op Mollekemil 
(speelplaats, ramen, dak-
goten, verbindingstuin, 
technieken,…) en de 
prachtige nieuwe klim-
muur. Langs de andere 
kant onvrede over het nog 
steeds niet leveren, tot op 
de dag van vandaag, van 
de broodnodige werkboe-
ken. Ook het gevoel dat er 
nog heel wat werk moet 
verzet worden, ondanks de 
geleverde inspanningen, is 
sterk aanwezig. Gelukkig 
hebben er al verschillende 
ouders/grootouders laten 
weten dat ze de volgende 

weken een handje komen 
toesteken. Wellicht zullen 
er nog wel enkele  oproe-
pen komen, want we kun-
nen alle hulp gebruiken 
om Mollekemil winter-
klaar te maken.  Extra 
helpers van harte welkom. 

We zien weer heel wat 
nieuwe gezichten, zowel 
bij het personeel als bij de 
kinderen. Hopelijk voelt 
iedereen zich snel thuis op 
onze school. 

Verder in deze nieuws-
brief vind je de recentste 
corona-informatie en an-
dere gezondheidsinfo. Ook 
de nieuwe verkeersmaatre-
gelen komen aan bod, 
naast wat specifieke info 

N i e u w s b r i e f  

Mil lekemol … . na tuur l i j k !  

M I L L E K E M O L  

I n  d i t  nu mme r :  

Schoolzwemmen 2 

Vieringen 2 

Ronde van Mol 2 

Voorzichtig 2 

Veilige schoolomge-
ving 

2 

Aanpassing data 3 

Schilderpret 3 

Kalender oktober 4 

Covid 4 

Allergie 4 

Plantdagen 4 

S e pt e mbe r  2 0 2 1  

J a a rg a ng  ,  
nu m me r  

Millekemol ... 

 

- we hier hele mooie kamers hebben met 
een eigen douche. 
- het eten hier lekker is  
- we hier een heel mooi uitzicht hebben 
- de busreis goed verlopen is 
- we morgen op beektocht gaan 
- onze kaartjes reeds geschreven zijn 
- we leuke activiteiten doen  
- iedereen het naar zijn zin heeft 
 
Kortom we amuseren ons hier super 
goed!! 
 
Rens, Fiene, Benthe, Shaniya, Fien, Em-
ma, Elize, Merel uit 6A  

Bosk lassen  Massembre  … wis t  j e  da t  



Schoo lzwemmen  

Voorz ich t ig  

Hou voor de zwembeurten 
ook de agenda van je kind 

in de gaten; de beurten zijn 
dit jaar onregelmatig. 

Via het oudercomité hoor-
den we dat verschillende 
ouders vragen hadden over 
het hoe en waarom van de 
zwembrevetten op Mille-
kemol. Op onze website 

vind je hierover meer infor-
matie. Ga naar www. Mille-
kemol.be,  kies ‘algemene 
info’, ‘schoolreglement’ 
pagina 14. 

Vier ingen  

lijk zijn ze die zondag vol-
doende uitgerust van de 

bosklassen waaraan ze deze 
week deelnemen.  

Een dikke proficiat aan al 
onze communicantjes en 

ouders die een mooie vie-
ring in mekaar staken. Ook 

bravo voor alle kinderen die 
hun Lentefeest hielden. Op 

2 oktober zijn onze vorme-
lingen aan de beurt. Hope-

opvolging van school en 
ouders is hierbij echt nodig. 

Kinderen gebruiken veel-
vuldig de computer, ook 

voor schoolopdrachten. 
Niets mis mee. Maar we 

ervaren dat sommigen hun 
wachtwoorden hiervoor 

uitwisselen. Dit kan niet de 
bedoeling zijn. Een goede 

N i e u w s b r i e f  P a g i n a  2  

Vei l ig  schoo lomgev ing  

dit voor nog meer veilig-
heid rond de school zorgen. 

Alvast bedankt voor jullie 
feedback en verantwoorde-
lijkheidszin. 

We ontvingen heel wat 
ingevulde bevragingen over 
het poortgebruik op onze 
school. De volgende dagen 
verwerken we al die groene 
formulieren. De info die we 
zo verkrijgen, gebruiken we 

om concrete voorstellen te 
doen.  

Het groene accentzebrapad 

aan de kerk wordt begin 
oktober verder afgewerkt. 

Bij een goed gebruik, kan 

van Mol.  

VEEL SUCCES EN TOT 
VOLGEND JAAR! 

Mart en Diete, vierde leer-
jaar A 

Hallo allemaal. 

Wij gaan jullie een beetje 
meer uitleg geven over de 
ronde van Mol. Als je mee-
doet kun je leuke prijsjes 
winnen op het einde. Als je 
geluk hebt, kun je ook een 

gouden medaille winnen. 
Maar natuurlijk … mee-
doen is belangrijker dan 
winnen!  

Hopelijk doen er volgend 
schooljaar dubbel zoveel 
kinderen mee aan de ronde 

Ronde  van  Mol  



Aanpass ing  da ta  

 Het rapport van klas 1 tot 4 
verschuift naar 29 oktober; 
L5 en L6 blijven op 12 no-
vember. 

Het Paasrapport verschuift 
van 1 april naar 31 maart; 
het bijhorende oudercontact 
voor de lagere school valt 
dan op 30 en 31 maart.     
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Sch i lde rp re t  



Kalender oktober 2021 

Vr 01 vijfde en zesde klassers komen terug van bosklassen 

Za 02 vormsel om 13 u. 

Ma 04 facultatieve verlofdag 

Di 05 VM: medisch onderzoek voor L5 

Wo 13 pedagogische studiedag: leerlingen hebben vrijaf 

Vr 15 uitstap naar Zilvermeer voor K1 en K2 

Za 16 wandeling oudercomité 

Ma 18 20 u: schoolraad 

Wo 20 VM: L2 naar Prinsenpark 

Ma 25 Gehuchtentocht voor L4 

Di 26 VM: medisch onderzoek voor L4 

Wo 27 kennismakingsmoment voor 2,5-jarige kleuters 

Do 28 oudercontact voor lagere school 

Vr 29 VM: herfstwandeling voor L5 

 Frieten op school 

B EZO EK  ONS  O O K  OP  
HET  W E B  

MILLEKEMO L . BE  

Sint-Odradastraat 40 
2400 Mol 

Telefoon: 014 31 18 96 
E-mail: basisschool@millekemol.be 

M i l l e k e m o l . . .  
n a t u u r l i j k  

M I L L E K E M O L  

Alle rg ie  

ten,…) mee naar school te 
brengen. Dank je wel voor 

jullie begrip en medewer-

king. 

Voor de nieuwe ouders ge-
ven we nog eens mee dat er 

een jongen met een levensbe-

dreigende notenallergie op de 

lagere school zit. Daarom 
vragen wij geen noten of 

noot gerelateerde producten 

(choco met  sporen van no-

Covid  

Blijf alert bij ziekte van je kind: als je 
vermoedt dat er meer aan de hand is 

dan een gewone verkoudheid, houd je 

je kind thuis en raadpleeg je een arts. 

Ondanks de versoepelingen (geen 
mondmaskerplicht,…)  raden wij aan 
om het mondmasker te blijven dragen 
bij het brengen en ophalen van de kin-
deren.  Ook de maatregelen om drukte 
te voorkomen ( éénrichtingsverkeer op 

de stoepen, kinderen zelfstandig laten 
binnen gaan,…) houden wij nog aan. 
Dit geeft duidelijkheid en structuur. 
Bezoek je als ouder tijdens de school-
uren Millekemol, bel je aan bij het se-
cretariaat.  

Plan tdagen  

ook van thuis komen: uitlo-
pers, stekken uit eigen tuin 

mogen meegebracht worden. 

Meer info over het hoe en 

wat ontvang je eind oktober. 

We willen veel meer groen 
op onze speelplaatsen. Daar-

om organiseren we natuurlijk 

van 11-13 november plantda-

gen.  Alle ouders / grootou-
ders die groene vingers heb-

ben kunnen dan met hun 
kinderen/ kleinkinderen bo-

men, struiken,… komen 

planten op Mollekemil. Het 

plantgoed wordt aangekocht 
door de school, maar mag 



Nieuws van het Oudercomité

Herfstw�el�
Naar goede gewoonte mag de
Herfstwandeling van Millekemol de
spits afbijten.

Er wordt een prachtig parcours voorbereid met
gezellige standjes, leuke opdrachtjes en een heerlijke
herfstbar met warme drank en frietjes op de
speelplaats van Millekemol!

Wil je graag komen helpen?
Wij zijn nog op zoek naar (oude) zwemvliezen en
ouders die willen helpen bij de opbouw/opruim of
willen helpen met het bemannen van een standje.

Laat van je horen via:
vandingenenelien@hotmail.com

Zet dus zeker zaterdag 16 oktober in je
agenda!
De deuren gaan open om 16:30

Begin september, vol enthousiasme, zakten, de mama’s en papa’s van het oudercomité,
voor het eerst sinds lang af naar de refter van Millekemol.

Na een jaar waar vele activiteiten van het OC niet zĳn kunnen doorgaan, staan we weer
te trappelen om onze schouders onder een van de vele activiteiten te zetten.

Het OC? Jij toch �k!
Bij de start van elk schooljaar nemen we afscheid
van ouders die al jaren actief waren binnen het
comité en mogen we ook nieuwe leden

verwelkomen die een frisse wind doen
waaien in onze groep.

Zou jij als ouder ook graag je steentje
bijdragen voor de school en een
verschil maken voor alle kinderen van

Millekemol? Geef dan nu je naam door via
het strookje in deze nieuwsbrief of via:
ocmillekemol@gmail.com en we zorgen dat je

een uitnodiging krijgt voor de volgende
samenkomst.

Als oudercomité doen we meer dan één keer per
maand vergaderen.

Activiteiten zoals de herfstwandeling, de
pizzaslag, het Millegems Bal,... worden
georganiseerd vanuit individuele comités.
Een kerngroep van ouders die hun handen in
elkaar slaan en zorgen dat deze activiteiten zoals
altijd vlekkeloos verlopen.

Voel je je geroepen om mee te helpen in de
organisatie van het Millegems Bal of vind je het
wel leuk om je creatieve brein te laten werken bij
de organisatie of opbouw van de
Herfstwandeling?

Wil je gewoon wat tijd vrijmaken en je engageren
in een van onze vele activiteiten, maar zie je het
niet zitten om je maandelijks te engageren binnen
het OC, ook dan horen we graag van jou via
ocmillekemol@gmail.com.

Want elke helpende hand helpt.

Iedereen kent Trooper al, niet?

Via Trooper kan je je favoriete vereniging, onze school
natuurlijk, steunen. Simpelweg door online te
shoppen.

Bij elke online aankoop bij één van de meer dan 600
partnershops wordt er een percentje van jouw
aankoopbedrag op de rekening van ons oudercomité
gestort. En jij betaalt daar geen rosse eurocent extra
voor!

Met die sponsering kunnen we al die geweldige
projecten, waar u zonet over las, financieren.

Surf naar:
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/
ocmillekemol

Ik engag�r me dit jaar graag v�r:

HET OUDERCOMITE (OC)
vergaderen iedere 1e dinsdag van de maand om 20:15

ÉÉN VAN DE WERKGROEPEN
vul hier je voorkeur in:

DE HELPERSGROEP
helpen bĳ klusjesdagen en andere activiteiten
(ook grootouders zĳn welkom)

KLAS:VADER / MOEDER VAN:

ADRES:

TEL. NR:

EMAIL:

NAAM:

Geef dit strookje mee met de juf of stuur ons een mailtje!
ocmillekemol@gmail.com


