
sing te komen in het belang 
van onze kinderen, van het 
team. En dat siert jullie als 
oudergroep. Dat maakt mee 
de sterkte uit van onze school, 
mijn school, Millekemol.  

Mijn school, als ik even zo 
bezitterig mag zijn. 

Mijn school, Millekemol. 
Voor altijd in mijn hart.  

Zoveel geweldige herinnerin-
gen zal ik blijven koesteren: 
die spontane kinderknuffels, 
die lieve, warme woorden van 
mijn team, al dat dankbare 
ouderrespect. Als kleine dia-
mantjes berg ik ze op de 
schatkamer van mijn hart. Die 
blijven voor altijd dicht bij 
mij. Ik zal ze in de toekomst 
nog vaak even bekijken, koes-
teren,… 

Ik ga jullie missen, ontzettend 
veel. Met tranen, niet van 
verdriet, maar van geluk. 

Bedankt voor alles. Het ga 
jullie, Millekemol, goed. 

Liefs 

Jullie directeur, meester Jan 

Mijn laatste voorwoord in 
deze nieuwsbrief. Het zal wat 
langer uitvallen, want het is 
ook mijn definitief slotwoord. 

Eerst en vooral een warm 
welkom aan juf Ellen, onze 
nieuwe directeur. In de vorige 
nieuwsbrief heeft ze zichtzelf 
op een heel mooie manier 
voorgesteld. Tijdens het mee-
looptraject in februari heb ik 
haar leren kennen als een rus-
tige en open persoon. Iemand 
met een gezonde en goed on-
derbouwde visie maar ook als 
iemand die openstaat om veel 
te leren, om goede zaken over 
te nemen.  

Alle nieuwe relaties dragen in 
zich de kiem van hoopvol 
uitkijken, in spanning afwach-
ten, kleine teleurstellingen en 
verrassende ontmoetingen. Ik 
wens zo’n vernieuwende rela-
tie toe aan juf Ellen, haar 
team en jullie ouders. 

Want de koning is door, leve 
de koning.  

Het leven gaat verder, moet 
verder. Al scheiden hier onze 
wegen, heel bewust. Bewust 

neem ik afstand, duidelijk 
afstand van alles dat me zo 
nauw aan het hart ligt. Losla-
ten moet: hoe kan je kind 
immers leren zwemmen als je 
het blijft vasthouden. Neen, 
loslaten moet je doen en dat 
doet pijn, maar ik heb er alle 
vertrouwen in. 

Vertrouwen in mijn team: 
leerkrachten, ondersteunend 
personeel, middagmoekes. 
Een team waar zoveel kracht, 
zorgzaamheid, warmte en 
samenhorigheid in zit. Een 
team waar menig schooldirec-
teur me mag voor benijden. 

Vertrouwen ook in jullie, ou-
ders van Millekemol. Met een 
uniek oudercomité, een ge-
weldige helpersgroep. Maar 
ook vertrouwen in al die an-
dere ouders: mensen die met 
een gezonde, kritische blik, 
maar versterkend constructief 
achter de school staan. Ja, 
inderdaad, er waren in die 15 
jaar momenten van onenig-
heid, kleine frustraties en ste-
vige discussies. Maar bijna 
steeds was er voldoende com-
municatie om tot een oplos-
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Superhe ld !  

Hij kan vliegen, hij kan springen 
en nog 1000 andere dingen. 

Spierbal hier, spierbal daar 
mouwen omhoog en trainen maar! 
Beresterk en supersnel, 

1 tel en hij is er wel! 
Hadden we dit nog niet verteld? 

Meester Jan is een SUPERHELD!!!!!!! 

Kleuters, tweede kleuterklas B 

Vrijdag was het Meester Jan dag. We hadden ons verkleed als meester Jan en hadden allemaal een ‘maskerkroon’ ge-
maakt. Er waren super veel meester Jannen in K2b!!!!!!!! 
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Mees te r  Jan  

Met veel plezier hielp je de 
school  

En stond je altijd voor ons 
klaar 

Eerlijk was je altijd 

Stout was je nooit 

Tof dat jij alles regelt 

En je zorgt altijd voor een 
zonnetje op school 

Regen of zon, je stond al-
tijd klaar voor ons 

 

Je was altijd behulpzaam 

Al die tijd was je een top 
directeur 

Nu ga je op pensioen, we 
zullen je missen 

 

~Emma L5A~ 

Mopjes vertellen af en toe 

Een te gekke 'pratende 
boom' 

Elk kind is altijd welkom 

Steeds in de weer voor ie-
dereen 

Toneeltjes opvoeren kan hij 
goed 

Een verkeersprobleem? Hij 
zet de kegels... 

Regelen en organiseren 

 

Je bent de beste directeur 
die er is 

Altijd het zonnetje 

Nooit boos 

 

~Leonie L5A~ 

Mega cool  

Eert alle juffen 

En verkleedt zich voor heel 
de school 

Super zalig 

Toffe pee 

Echt altijd op school 

Redt iedereen uit de nood 

 

Jan de superman 

Altijd vrolijk 

Nooit saai 

 

~Senne L5A~ 

 

 

Moedige directeur  

Een superman 

Een meesterlijke directeur 

Super creatief 

Te leuk 

Expert in alles 

Respect voor iedereen 

 

Je liefde voor ons 

Aardig in je hard 

Nooit te boos 

 

~Aashrita L5A~ 

Muzikaal 

Eervol 

Eerlijk 

Slim 

Trouw 

Engelachtig 

Reuzeleuk 

 

Jezelf 

Aardig 

Nobel 

 

~Leerlingen L3A~ 

Mooiste van de wereld  

Elegante benen  

Engeltje van de liefde  

Superman  

Tactisch 

Enthousiaste meester   

Rijk aan kinderen 

 

Jong zoals een superman  

Aardig  

Nooit boos  

 

~Kato L5 B~  

Mooi 

Eerlijk  

Echt grappig  

Super  

Tactisch  

Enthousiasme  

Razendsnel  

 

Jong 

Attent  

Nooit droevig  

 

~Lonne  L5B~  

Meester Jan  

Meester Jan is  

Meester Jan is een  

Meester Jan is een goede  

Meester Jan is een goede 
directeur  

Meester Jan is een goede 
directeur voor  

Meester Jan is een goede 
directeur voor altijd!  

 

~Pepijn L5B~ 

Meester  

Je bent een superman!  

Altijd aardig  

Nooit streng  

 

~Ella L5B~ 

Meester Jan is de beste man die nu op pensioen kan.  

 

~Laurens  L5B~  
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Mooie meester Jan (Luka) 

Grappig (Mira) 

Goede, lieve directeur (Nil) 

Goed gekleed (Mon) 

Heeft goede regels voor de school (Jonas) 

Tweede leerjaar B 
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Tweede leerjaar A 
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Derde leerjaar B 

LIEF 

TOP 

KNAP GOED 

SUPER 

GRAPPIG 
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Mees te r  Jan  was  voor  mi j  . . .  

 een top-directeur (Free) 

 een super lieve directeur (Matil) 

 de beste directeur die je kan hebben (Billie) 

 kei-lief op de speelplaats (Cédric) 

 heel leuk (Fien) 

 een knuffelbeer (Féline) 

 de liefste van de wereld (Senne) 

 de liefste op de speelplaats (Roos) 

 gek op de speelplaats (Elza) 

 een heel toffe directeur (Sep) 

 de liefste van de hele wereld (Livairo) 

 de liefste en gekste directeur (Viktor) 

 een hele lieve directeur (Thijs) 

 

Klas L1A 

 super leuk  (Charlotte) 

 de beste die er bestaat (Fenna) 

 iemand die de school mooi houdt (Yaren) 

 lief (Guus) 

 een goede topper (Fien) 

 een lieve man (Dries) 

 de leukste man die ik ken (Arthur) 

 iemand die we gaan missen (Marie) 

 de liefste van alle directeurs (Lex) 

 iemand die goed voor alle kinderen zorgt (Mille) 

 

Klas L1B 



N i e u w s b r i e f  P a g i n a  8  



P a g i n a  9  



N i e u w s b r i e f  P a g i n a  1 0  

De kinderen van L3 waren tijdens de turnles helemaal ONDERSTEBOVEN van al het werk dat meester 
Jan op onze school verricht heeft. Dat wilden ze graag laten zien. 

 

Bedankt meester Jan! 

Juf Liza en de kinderen van L3 
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Kalender maart 2022 

Ma 07 Verkeersklas voor L1 en L2 

Di 08 20.15 u: Oudercomité 

Wo 09 Dode hoek voor L6 

Ma 14 Bibbezoek voor K2, L3 en L4 

Wo 16 Doe-mee-dag op TISP voor L5 

Vr 18 NM: Theatervoorstelling ‘Haar en Snaar’ voor L1-L3 

Ma 21 NM: Medisch onderzoek voor K1 

Di 22 NM: Medisch onderzoek voor K1 

Wo 23 Medisch onderzoek voor K1 

Vr 25 Pizza– en pastaslag oudercomité 

Ma 28 Voorstelling ‘Moenieworrienie’ in zaal Rex voor L3-L6 

Wo 30 Kennismakingsmoment voor 2,5 j kleuters 

Do 31 Verkeersklas voor L3, L4 en L5 

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  



Nieuws van het Oudercomité

Bestellen VOOR 12/3
h"p://pizzaslag.millekemol.be

Dit jaar organiseren we weer een echt PIZZA &
PASTA festijn met de keuze uit overheerlijke verse
pizza’s en pasta's.

Laat het je smaken met een lekkere rode en/of
witte Italiaanse wijn. Dit alles kan besteld

worden voor 7 euro per stuk.

Plaats je bestelling online via de site:
http://pizzaslag.millekemol.be

Je klikt heel eenvoudig de gewenste
pizza’s, pasta’s of wijnen aan en plaatst deze in je
winkelmandje. Wanneer je de bestelling afrondt,
dien je een aantal gegevens in te vullen (naam
leerling, klas...). Je krijgt automatisch een
bevestigingsmail.

Let op! Je de bestelling is pas
definitief als je de overschrijving
gedaan hebt!

Je kan bestellen tot uiterlijk vrijdag
12 maart 2021.

De bestellingen worden aan huis
geleverd op vrijdag 26 maart 2021
tussen 17u en 20u.
(Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.)

Alvast bedankt en smakelijk!

Pizzaslag 2022

Klusdag 20
22

Van het grove werk tot de fijne afwerking, elke
klusdag opnieuw kunnen we rekenen op een hele
hoop ouders en sympathisanten voor één van
meester Jan’s Klusdagen!

Als oudercomité zijn we uiterst blij met deze
enorme inzet van alle klussers. Deze
helpende handen maken steeds opnieuw
van onze school een mooiere, veiligere en
leukere plek!

Deze keer, de laatste onder Jan’s goedkeurend
toezicht, stond er weer heel wat op het programma!

• De recente storm had de Flamingopoort
opnieuw uit zijn scharnieren getrokken. De poort
werd vakkundig opnieuw vastgemaakt.

• Nieuw stippen werden gespoten voor de rijen op
elke speelplaats.

• Sommige klassen werden wat donkerder
gemaakt met verduisterende rolletjes.

• Een nieuw kader werd geplaatst voor onze
banner.

• Het dak van de laatste fietsenstalling en het
tuinhuis werden afgewerkt.

• En het tuinpad kreeg verhelderende verlichting.

SUPER DIKKE MERCI! AAN ALLE KLUSSERS.

Meester Jan en zijn geweldige klussers!


