
blikken ook naar wat de 
donkere wintermaanden 
gaan brengen: blijven we 
van grote besmettingen 
gespaard, kan het lesgeven 
op een gezonde manier 
verder georganiseerd wor-
den,..? Ook breken we een 
lans voor het dragen van 
het fluohesje; dit maakt 
een wereld van verschil 
naar zichtbaarheid toe.  

Maar nu een welverdiende 
rustperiode inlassen. De 
baterijen opladen met ho-
pelijk veel zonne-energie 
zodat we daarna vlot de 
eindstreep van Kerstmis 
halen.  

 

Meester Jan 

September en oktober 
liggen al achter ons.  Tijd 
om even om te kijken 
maar ook vooruit te blik-
ken op wat nog komen 
gaat. Dit doen we in de 
lagere school tijdens de 
oudercontacten. Ouders en 
leerkrachten bespreken het 
welbevinden en de betrok-
kenheid van de kinderen. 
Wat loopt goed, waar gaan 
we aan werken… Een 
gedeelde verantwoorde-
lijkheid. Terugblikken 
doen we ook op de werken 
die de voorbije maanden 
op de school gebeurd zijn. 
Je kan er niet om heen: 
dankzij de inzet van velen 
is onze infrastructuur weer 
een stuk mooier en aange-
namer geworden. Mooi 

om te zien. Het wordt nog 
mooier als we al dat groen 
gaan aanplanten. Hierover 
krijg je in november nog 
concrete info. Terugblik-
ken op de vernieuwde 
verkeerssituatie rond de 
school. Gemeentebestuur 
en school slaan verder de 
handen in mekaar om het 
voor voetgangers en fiet-
sers nog veiliger te maken. 
Dat kan alleen maar met 
de medewerking van alle 
ouders. Het gaat tenslotte 
ook over uw kind.  

Vooruitblikken naar de 
levering van de schoolboe-
ken. De lagere school 
hoopt na de herfstvakantie 
eindelijk aan de slag te 
kunnen gaan met de gewo-
ne werkboeken. Vooruit-

N i e u w s b r i e f  

De kop  e r  a f  

M I L L E K E M O L  

I n  d i t  nu mme r :  

Herfstwandeling 
Prinsenpark 

2 

Afwezig  2 

Aanplanting  2 

Gezocht  2 

Wortelsoep maken 3 

Herfstwandeling 
oudercomité 

4 

Gehuchtentocht 4 

Verkeer rond de 
school 

4 

Duurder 4 

Halloween 5 

Gezocht 5 

Kalender november 6 

Superouders 6 

Kerstmarkt 6 

O kt o be r  2 0 2 1  

J a a rg a ng  ,  
nu m me r  

Millekemol ... 

 

Gezellig…knus…. papa, mama of opa, 
oma lezen voor! 

Dat is genieten! Het is leuk, het bevordert 
de taalontwikkeling en het opent een we-
reld voor je kind. 

Voorlezen is vaak een momentje voor het 
slapengaan, samen met je kind waar zij of 
hij zich veilig voelt.   

Eigenlijk kan het altijd en overal! 

Daarom willen we voorlezen ook promo-
ten op onze school. In november gaan we 
meerdere momenten voorzien om voor te 
lezen.  

Ook jij als (groot)ouder mag je kandidaat 

Voor lezen  
 

stellen om hieraan mee te doen. De kin-
deren krijgen hierover nog info mee naar 
huis. 

Doen jullie mee? 



Herfs twande l ing  in  he t  P r insenpa rk  

Afwez ig  

dennenappels, eikels, blaad-
jes, … 

We hebben geleerd dat de 
vrouwtjes konijntjes veel 
gangen graven, dit is een 

konijnenburcht. 
We hebben een slaapplaats 

van een hertje gezien. 
 

Enkele weetjes van de kin-
deren van L2B: 

Een uil kan 400 m ver kij-

ken. 
We  mochten een braakbal 

van een uit ontleden. 
Er bestaan oranje padden-

stoelen, namelijk het ko-
raalzwammetje. 

Een specht stopt dennenap-
pels tussen de schors om 

beter de zaadjes eruit te 
kunne pikken.  
De stoutste boom staat 

steeds in het midden van de 
pad. 

We hebben een feesttafel 
voor de diertjes klaargezet: 

hen is een goede opvolging 
essentieel.  

Bij afwezigheid door coro-
na besmetting of quarantai-

ne brengen jullie steeds de 
school op de hoogte. Dat 

loopt prima. Denken jullie 
er ook aan om dan de bui-

tenschoolse kinderopvang 
te verwittigen? Ook voor 
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Aanp lan t ingen   

ken, op zoek naar planten 
die jij indien nodig aan de 

school kunt leveren. Samen 
maken we de school groe-
ner en mooier.  

Na de herfstvakantie krij-
gen jullie meer info over 

het aanplantingsplan van 
Mollekemil en het hofje. 
Welke bomen, planten en 

struiken komen er te staan. 
Wanneer gaan we aan de 

slag (december) en hoe 
organiseren we dat? Je mag 
nu al eens in je tuin rondkij-

Gezoch t  

heeft er thuis nog strips die 
in goede staat zijn? Mogen 
we deze strips gebruiken om 
het leesaanbod te verruimen? 

Juf Han gaat in december 30 
liter pompoensoep maken. 

Kan je haar aan pompoenen 
helpen, neem dan zeker con-

tact met haar op. Tijdens de 
wintermaanden gaan we on-
der de middagspeeltijd lees-
materiaal aanbieden. Wie 
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Wortelsoep maken in de derde 
kleuterklas. 
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Herfs twande l ing  oude rcomi té  

De wandeling was super 
leuk, vooral de opdrachtjes 

tussendoor. Ik vond  de 
opdracht met de fietsen en 
vliegertjes maken heel leuk.  

Gewoon alles was super 
leuk! 

Fiene, zesde leerjaar A 

Enkele reacties: 

Ik vond het een leuke wan-
deling. Er waren leuke op-

drachtjes en het was leuk 
dat je bij de opdrachtjes een 

wedstrijdje mocht doen om 
om ter eerst klaar te zijn. 

Op het einde mocht je op 

school spelen en kon je iets 
drinken en eten. Dat was 

leuk! 

Sem, zesde leerjaar A 

 

Verkee r  rond  de  schoo l  

roep aan alle weggebruikers 
om voorzichtig en oplettend 

te zijn, zeker nu het donker-
der wordt.  

Je kreeg een brief mee over 
het verkeer rond de school. 

Hierin vind je hoe je na de 
herfstvakantie best de poor-
ten en fietsenstallingen ge-

bruikt. We merken dat in de 
ruimere omgeving van de 

school nu andere gevaarlij-
ke verkeersituaties zijn bij-
gekomen. Daarom een op-

Gehuch ten toch t  

naar het buitenland ge-
stapt...Nederland! Nou ge-
zellig! In de abdij van 
Postel proefden we vlier-
bessensap! 
Het was een leerrijke uit-
stap! 
 
Klas 4

Op maandag 25 oktober 
trok klas 4 op gehuchten-
tocht! 
We vertelden aan onze gid-
sen zelf het verhaaltje van 
het meisje Odrada. In 
Ezaart bezochten we de 
molen ,  een bovenkruier. 
Het verhaaltje bij de ezel 
die zijn staart verloor... is 
best grappig. 

In Mol centrum zagen we 
het oudste stenen huis van 
Mol, het Steentje. Jakob 
Smits en Dirk Baksteen 
waren 2 schilders die in 
Achterbos woonden. Bij de 
15 kapellekens zagen we 
een man met een ha-
vik...indrukwekkend! 
Ondertussen hadden we 
reuzenhonger. Dan even 

Duurde r  

graag verder. Meer info 
over deze financiële onder-
steuning vind je op onze 
website.  

Alles wordt duurder. Ieder-
een voelt het in zijn porte-
monnee. Voor sommige 
gezinnen op onze school 
wordt het moeilijker en 
moeilijker om de eindjes 

aan mekaar te knopen. Van-
uit het gemeentebestuur 
wordt hierbij hulp aangebo-
den. Tessa Verwimp is de 
contactpersoon voor onze 
school. Zij helpt iedereen 
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Gezoch t  

In de kleuterschool zijn we op zoek naar turnpantof-
feltjes.  Heb je thuis nog een exemplaar liggen dat je 

niet meer gebruikt?  Geeft het mee naar school.  Mo-
menteel zijn we op zoek naar maatje 27.  Maar alle 
kleutermaten zijn welkom, van maatje 25 tot 31.  

We zoeken ook nog joggingbroekjes die we kunnen 
gebruiken voor kleine en grote ongelukjes.  Gewone 
broeken hebben we voldoende maar joggingbroekjes 

of andere losse broekjes zijn van harte welkom! 

 



Kalender november 2021 

Van 1 tot en met 7 november: Herfstvakantie 

Ma 08 Instap nieuwe kleuters 

Di 09 NM: MOEV Kronkeldiedoe voor L1 in sporthal Den Uyt 

 20.15 u: Oudercomité 

Do 11 Wapenstilstand: leerlingen hebben vrijaf 

Ma 15 Bibbezoek voor K2, L3, L4 en L5 

Di 16 Verkeerspark voor L4, L5 en L6 

Do 18 NM: Zwemmen grote groep 

Vr 19 Verkeerspark voor L1, L2 en L3 

 VM: Theater Propop voor K2 in Turnhout 

Wo 24 Medisch onderzoek voor L6 

Do 25 NM: Zwemmen kleine groep 

Vr 26 VM: Medisch onderzoek voor L4 

Di 30 Medisch onderzoek voor L6 

 NM: Voorstelling Wiplala voor L1 en L2 in ‘t Getouw 

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  

Superouders  

uitvoeren, werken die anders moeilijk te 
betalen zouden zijn. Dus als er in de 

toekomst weer een oproep komt voor 
helpende handen, zeker een keertje 
doen. Je maakt er een heleboel kinderen 

en leerkrachten gelukkig mee.  

Ouders hebben het druk, heel druk. In al 
die drukte zijn er nog steeds een hele-

boel klussers te vinden die tijd maken 
voor onze school. Tijd om te schilderen, 
het dak op de fietsenstalling te leg-

gen,  thermowood te plaatsen, isolatie te 

leggen, een verlaagd plafond te steken; 
kortom,  te veel om op te noemen. Zo’n 

ploeg  klusouders zou elke school wel 
willen, maar wij hebben ze. Dank je wel 
allemaal. Dank zij jullie inzet kan Mille-

kemol een heleboel belangrijke werken 

Kers tmark t  

Noteer alvast 17 december met stip in je 
agenda. Die vrijdag organiseren we een 

kerstmarkt op school. Een hapje, een 

drankje en leuke hebbedingetjes te koop. 
Met de opbrengst werken we onze speel-

plaatsen verder af.  



Tijdens de volgende
vergadering van het
oudercomité gevenwe
ruimte aan al onze

werkgroepen om even samen te
zitten.

Concreet zal er in kleine groepjes
vergaderd worden over het
schoolfeest, de organisatie van het
Millegems Bal, en de pizzaslag.

Wil je graagmeehelpenmet de
organisatie van één van deze
activiteiten?Dan ben je meer dan
welkom op dinsdag 9 november om
20:15 in de refter vanMillekemol.

V�r in de agenda
Di 9/11 Vergadering Oudercomité

Za 12/02 Millegems Bal

Za 25/03 Pizzaslag

Denkt u aan Trooper voor uw online
eindejaarsaankopen?

Nieuws van het Oudercomité

Meer dan 700 deelnemers hebben weer kunnen genieten
van onze jaarlĳkse herfstwandeling in haar vertrouwde
vorm met leuke activiteiten, standjes en verrassingen
om elke hoek. Het was weer een topeditie!

We willen heel graag alle kinderen, ouders en
sympathisanten bedanken voor hun enthousiasme en om
zo talrĳk aanwezig te zĳn.

We staan ook even stil bĳ de vele, vele ouders en
helpers die dit jaar weer present waren. Het zĳn de
talrĳke helpende handen op zaterdag, maar ook de
dagen vooraf en nadien, die van deze wandeling telkens
opnieuw een veilige, originele en leuke beleving maken!

Daarom een dikke dankjewel aan jullie allemaal!

Herfstw�el�



Hartelijk dank aan alle

aanwezigen en helpers!


