
kemol. Ze zal ongetwijfeld 
met veel licht en warmte 
in onze school ontvangen 
worden. 

Alvast vier lichtpuntjes in 
deze donkere…  Neen, 
daar gingen we het dus 
niet over hebben.  

 

Meester Jan 

 

Laten we het voor één 
keer eens niet over de co-
rona-donkerte hebben, 
maar over lichtpuntjes in 
deze adventstijd. Waar 
vinden we die dan?  

Een lichtpunt was zeker de 
scholenloop op het Zilver-
meer. Eens te meer waren 
een heleboel kinderen en 
ouders present en zetten 
hun beste loopbeentje 
voor. Resultaat: primus 
van alle Molse scholen en 
een prachtige tweede 
plaats op provinciaal ni-
veau.  

Het tweede lichtkaarsje is 
voor de netheidsverant-
woordelijken en de Mooi-
makers. Een heel school-
jaar lang halen deze 

groepjes ouders en kin-
deren met hun klas het 
zwerfvuil in de Mille-
gemse straten op. Ons 
dorp ligt er dan ook netjes 
bij en de school ontvangt 
hiervoor een aardige fi-
nanciële steun.  

Voor het derde vlammetje 
kijk ik naar de middag-
moekes en klusmannen. 
Dit team zorgt ervoor dat 
de juffen zich zo beter 
kunnen focussen op hun 
pedagogische taak. We 
zijn echt gezegend met 
zo’n geweldig team van 
ondersteuners.  

En het laatste lichtje is 
voor Ellen Luypaers. Zij 
wordt vanaf 1 maart de 
nieuwe directie op Mille-

N i e u w s b r i e f  

Nie t  ove r  co rona . . .  

M I L L E K E M O L  

I n  d i t  nu mme r :  

Het weer 2 

Elfje Zelfje 2 

Mollekemil wordt 
Panda 

2 

Pieten en Sinten 3 

Kalender december 4 

Fluorappers 4 

Mooimakers 4 

Afgelast  4 

N o v e mbe r  2 0 2 1  

J a a rg a ng  ,  
nu m me r  

Millekemol ... 

 

We hebben op ons snelst proberen te 
lopen.  

Sommige kindjes zijn gevallen in het 

zand.  

Onze klas had de meeste lopers en 
hebben een extra turn uur gewonnen.  

Het losse zand was niet gemakkelijk 

om te lopen. Dichter bij het water was 
het iets gemakkelijker. 

Leerlingen van het tweede leerjaar B 

Scho lenc ross  
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Elf j e  Ze l f j e  

Gelukkig leerden de kleu-
ters hem opruimen en sorte-
ren. Brolletje was enthou-
siast en heeft z'n naam ver-

anderd in Opruimertje. 

Elfje Zelfje kwam op be-
zoek bij de kleuters in de 
wilgenhut. Ze vertelde hen 
hoe belangrijk het is om 
geen zwerfvuil achter te 

laten. Maar dat had Brolle-
tje, het Rommeltrolletje zo 
niet begrepen. Hij stopte de 
hele wilgenhut vol rommel. 

Mol lekemi l  word t  Panda  

afbeelding: giraf, slang, pan-
da, flamingo, aap.  Deze 

poortnamen passen in het 

algemene circulatieplan dat 

jullie weldra ontvangen.  

Je zal het vlug gewoon wor-
den: de 5 poorten van onze 

school krijgen een eigen 

naam: een dierennaam. Niet 

meer ‘ de poort aan het hof-
je’ of ‘ de poort aan de fiet-

senstalling van de kleuters’. 

Neen, elke poort krijgt een 
dierennaam. Zo wordt het 

voor ouders en kinderen ge-

makkelijker om zich  te ori-

ënteren. An, die ook onze 
klimmuur schilderde, voor-

ziet elke poort van een grote 
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Kalender december 2021 

Do 02 NM: Zwemmen grote groep 

Ma 06 Pedagogische studiedag: leerlingen hebben vrijaf 

Do 09 NM: Zwemmen kleine groep 

Ma 13 Medisch onderzoek voor L6 

Wo 15 Kennismakingsmoment nieuw kleuters 

Do 16 NM: Zwemmen grote groep 

Di 21 VM: Doe-mee-dag op TISP voor L6 

Do 23 NM: Zwemmen kleine groep 

Vr 24 NM: vrijaf 

 

Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 

2022: kerstvakantie 

 

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  

Fluorappers  

Daar waren de fluorappers weer! Ze vielen wel op, met hun blitse 
fluokledij. Ze ‘rapten’ hoe belangrijk het was om goed gezien te 
worden in deze donkere tijden. Voor de kinderen van het eerste leer-
jaar had MONA ook een leuke verrassing: een keitoffe bag-cover 
om je boekentas opvallend zichtbaar te maken. Dank je wel, Mo-
na!!! 

Mooimakers  

In het voorwoord van deze nieuwsbrief werd het reeds vermeld. 
Alle klassen van onze school doen mee met de actie Mooimakers. 

Dit houdt in dat elke klas een keer zwerfvuil gaat rapen. Maar daar 
blijft het niet bij. In de school wordt ook preventief rond afval ge-
werkt: hoe afval voorkomen, hoe afval goed sorteren,…  Jong ge-

leerd is immers oud gedaan. 

Afge las t  

Aan het lijstje van afgelaste activiteiten (kerstmarkt,…) voegen we nu ook de kerstviering in onze parochiekerk toe. Spijtig, want die 
kerstviering was in het verleden steeds een mooi schoolmoment.  

De zwembeurten gaan voorlopig nog wel door. Ook de culturele en sportactiviteiten kunnen momenteel nog plaatsvinden. We houden 
natuurlijk rekening met de coronavoorschriften.  


