
mooie toekomst die onze 
leerlingen tegemoet gaan.  
 
Ik kijk er alvast naar uit. 
 
Warme groeten 
 
Juf Ellen  

Wat ben ik toch benieuwd 
naar al die nieuwe gezich-
ten, naar al die juffen, 
moekes & klusmannen, … 
Wat ben ik toch benieuwd 
naar de klasjes, de turn-
zaal, de speelplaats, de 
diertjes die geschilderd 
zijn aan de poorten,… 
Naar alle mama’s, papa’s , 
broertjes en zusjes,… 
 
Wat ben ik toch be-
nieuwd… 
 
Wie ben ik? Ik ben juf 
Ellen.  
Vanaf 1 maart mag ik me-
zelf de nieuwe directie 
noemen op jullie prachtige 
school. Ik geef al bijna 18 
jaar les waarvan de laatste 
15 jaar in het bijzonder 

onderwijs. En nu is het tijd 
voor een nieuwe uitda-
ging. Een nieuwe uitda-
ging die ik met hart en ziel 
zal aangaan. 
Wat vind ik dit spannend !  
Wat een geluk dat meester 
Jan mij in februari nog 
heel veel gaat leren.  
Want van wie kan ik beter 
leren dan van zo’n kanjer 
van een directeur.  
 
Samen hoop ik dat we 
kunnen verder werken aan 
een warme school. Een 
school waar iedereen zich 
welkom voelt en iedereen 
zichzelf kan zijn. Een 
plaats waar we met elkaar 
kunnen praten, elkaars 
dromen kunnen delen, … 
en samen werken aan die 

N i e u w s b r i e f  

Wat  ben  ik  toch  ben ieuwd. . .  

M I L L E K E M O L  
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verrassend zijn 
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J a nua r i  2 0 2 2  

J a a rg a ng  ,  
nu m me r  

Millekemol ... 

 

Carnava l  

Wegens corona is de ge-
plande carnavalsstoet 
uitgesteld naar volgend 
schooljaar. Wel gaan er 
op woensdag 23 februari 
wat carnavalsactiviteiten 
door, op kleinere schaal 
dan. Hierover krijg je nog 
meer info in de loop van 
februari.  

De toneelvoorstelling 
rond pesten voor de lagere 

school is verschoven naar 
24 mei. De meeste andere 
activiteiten 

(bibliotheekbezoek, 
zwemmen, verkeerspark, 

schaatsen,…) gaan voor-
lopig gewoon door.  



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

1  +  2  =  3  

waar kinderen tot rust kun-
nen komen, waar klassen 
buitenles kunnen geven en 
waar je inde zomer beschut-
ting tegen de zon vindt. De 
realisatie van deze twee 
wilgenhutten wordt moge-
lijk gemaakt met de steun 
van MONA en ons ouder-
comité.  

Vorig jaar verscheen er op 
de kleuterspeelplaats een 
pracht van een wilgenhut. 
Maar o, wat een pech. De 
wilgentenen kregen geen 
wortels en de wilgen groei-
den niet. De mooie con-
structie staat er nog, maar 
geen groen takje te bespeu-
ren. Daar komt verandering 

in. De wilgenhutman gaat 
nieuwe wilgentenen inplan-
ten en de wilgenhut zo op-
nieuw tot leven laten ko-
men. Ook worden er twee 
nieuwe wilgenhutten ge-
bouwd. Een op de speel-
plaats van Mollekemil, één 
in het hofje. Dat worden 
mooie gezellige hoekjes 

Juf Leentje 



P a g i n a  3  

Nethe idsve ran twoorde l i j ke   

straat.  

Wil je meedoen? Stuur een 
mailtje voor 15 februari 
naar  

sofieaerts@hotmail.com 

Ook dit jaar zijn er een 20 
tal groepjes ouders die een 
straat of straten voor hun 
rekening nemen om die in 
februari, juni en november 
proper te houden.  

Opbrengst voor de school: 
1425 euro. Het nodige ma-

teriaal zoals handschoenen, 
prikstokken en vuilzakken 
wordt voorzien door de 
gemeente.  

We zoeken nog een helper 
voor de Stokteloopstraat, 
Mezenstraat, St.- Odrada-
straat en de Leeuwerik-

Nieuwe d i rec t i e  

knepen van het vak te leren. 
Ze kijkt er echt naar uit.  

De nieuwe directie, Ellen 
Luypaers, stelde zich in het 

mooi voorwoord van deze 
nieuwsbrief al voor.  Je kan 
haar in de loop van februari 

al in actie zien op onze 
school. Op maandag, 

woensdag en donderdag 
komt zij al meelopen om de 

mailto:sofieaerts@hotmail.com


Kalender februari 2022 

Di 01  VM: Ijspret voor tweede en derde kleuterklas 

Vr 04  Pedagogische studiedag: kinderen hebben vrijaf 

Wo 09  Verlofdag 

Do 10  VM: Schaatsen en indoor fun voor lagere school 

Di 15  NM: Voorstelling in de Werft te Geel voor derde 

  kleuterklas 

Do 17  Circus Bruul voor kleuterschool 

Ma 21  Medisch onderzoek voor eerste kleuterklas B en C 

Di 22  Medisch onderzoek voor eerste kleuterklas B en C 

Do 24  VM: MOEV Megaspelenpaleis voor L2 

 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  

Op 14 december was er in één van de online-
lesgeef-groepjes een jarige. Dit konden we 

niet zomaar laten passeren! 

Vierde leerjaar A 

Quaran ta ine  kan  ook  
ve r rassend  z i jn !  

Kran tena r t ike l  sch r i j ven  

Finn, vierde leerjaar A 



Nieuws van het Oudercomité

Circulatieplan
Millekemol

Kom bij v�rkeur te voet of met de fiets naar
sch�l..

Goed Gezien!
Z�g v�r goede fietsverlicht� en draag �n
fluohesje!

V�r de sch�lp�rten houden we het graag
zo v�l mogelijk autovrij.

1

2

3

Veilige naar school! Dat willen we toch allemaal?

Vanuit de school stoppen we dan ook heel wat tijd
en middelen in een veilige schoolomgeving. De
laatste maanden hebben we gewerkt aan een
nieuw “circulatieplan”.

Met deze aanbevelingen lijsten we de
verkeersafspraken rondom onze school nog eens
een keertje op.

Algem�n
Rondom een school is het steeds
een druk verkeer van auto’s, fietsen,
steppers en voetgangers.

Met deze algemene regels komen
we al een heel eind om het extra
veilig te maken!

Vier zones
Je komt naar onze school vanuit één van deze 4 zones. Kies je zone met behulp van
de plattegrond (zie laatste pagina) en lees verder welke tips voor jou nuttig zijn.

Kleuterschool (Ks)
Lagere school (Ls)

KS LS Mollekemil KS LS Mollekemil

Zone 1

Richting spoorweg of
Sijsjesstraat
Mollekemil:

St. Odradastraat

Zone 2
Lindeplein en doorsteken

Flamingopoort

Zone 3
Vanaf Jongenschiro tot
ingang Slangenpoort.

(niet voor schoolgebouw)

Zone 4
Lindeplein en doorsteken

via Flamingopoort

Welke poort

gebru
ik ik?



Aan de giraffen- en aapjespoort
• Fietsen parkeren aan de overkant van de straat
of op de vroegere park�rplaatsen (kiß en ride). Niet
op het voetpad naast potl�d afsluit�!

• Voetgangers volgen éénricht�sverk�r op de stoep
en de straat.

• Ouders wachten zov�l mogelijk aan de overkant
van de straat, zodat het voetpad vrij blijft.

Zebrapad
• Bij gebruik van het zebrapad
sta�en fietsers naast hun fiets!
• Ook naast de fiets sta�en
van Flam�op�rt tot
zebrapad naar het Lindeplein.

Niet parkeren AUB
• In de directe omgev� van �n sch�lp�rt.
• Tegenover de turnzaal en het secretariaat (St.
Odradastraat). Zeker niet als de auto d�ls op de
rijbaan staat. Dit maakt de d�rgang moeilijker.
Park�r thv Jongenschiro en Odradab�ld.

De Zebrapoort
(tussen hofke en kleuterspeelplaats)

De groene p�rt w�dt d�r �n juf
opengedaan om 8u25 en 15u25.
Graag niet �rder op de sp�lplaats
komen.

Aan de Flamingopoort
Niet parkeren aan de overkant van de
straat tußen de Flam�op�rt en de
Slangenp�rt.

Elke p�rt zijn diertje
Om het voor alle kinderen duidelijk te maken is elke
poort voorzien van een dierensymbool.

We lijsten even per poort wat aandachtspunten op.

Circulatieplan Millekemol



Circulatieplan
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