
Na de vakantie gaan we 
samen de laatste maanden 
van het schooljaar in. We 
maken een nieuwe start 
waarin we elkaar vergeven 
hebben en op een leuke 
manier kunnen eindigen. 
Ik wens jullie een zeer 
fijne, warme vakantie toe.  
 
Juf Ellen 
 
 

Pasen… dan denken we 
allemaal dadelijk aan al 
die overheerlijke chocola-
de. De paashazen, de paas-
klokken, de eitjes die we 
gaan rapen,…  
Maar wist je dat we met 
Pasen ook “een nieuw 
begin” vieren? 
Het is geen toeval dat we 
dit in de lente vieren. In de 
lente komt de natuur weer 
tot leven.  
We gaan zelf ook weer 
wat meer naar buiten.  In 
de tuin spelen, fietsen, 
wandelen,…  
En die eitjes die we dan 
rapen? Een eitje is ook een 
nieuwe begin. Want wat 
komt er uit een eitje? 
Nieuw leven,… een kui-

kentje… 
Zo zie je maar, … er zit 
heel wat betekenis in de 
dingen die we doen. 
 
Met Pasen gaan we elkaar 
vergeven. We vergeven de 
foutjes die we gemaakt 
hebben. Want iedereen 
maakt wel eens een fout. 
Iedereen kan wel eens iets 
doen waar hij of zij later 
spijt van heeft. 
We kijken elkaar aan, ge-
ven elkaar een hand 
of een elleboog, we 
lachen terug naar 
elkaar en gaan dan 
samen weer verder.  
Elkaar vergeven is 
iets heel belangrijk.  
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Pizza–  en  pas ta s lag  

een geweldig resultaat 
hebben gebracht! 

We hopen dat jullie geno-
ten hebben van de 690 
heerlijke pizza’s, 390 
pasta’s en 51 liter wijn die 
we vorige week met het 
oudercomité hebben ver-
kocht. Wij zijn alvast gi-
gantisch tevreden met de 
opbrengst van deze ver-
koop!  

 

De 3.728,80 € die de piz-
za en pasta verkoop dit 
jaar opbracht, is meer dan 
welkom om de vele pro-
jecten van het oudercomi-
té en school te ondersteu-
nen. 

Ook een dikke merci aan 
de ouders en helpers die 
dit lekkere initiatief tot 



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

Bosdag  

Vorige week kregen we 
bezoek van boswachter        
‘Tack’ op onze school. Hij 
had een mysterieuze kist 
gevonden. Gelukkig hadden 
de kinderen van de lagere 

school aan de hand van 
enkele opdrachten bewezen 
dat ze echte bosvrienden 
waren en kon zo de kist 
geopend worden. Wat was 
het een leuke bosdag!  

Een  toch t j e  van  1  k i lomete r  

Met het meetlint in de hand gin-
gen de leerlingen van het derde 
leerjaar op stap. Een tochtje van 
1 km. Hoeveel meter is dat? 
Hoelang duurt het? Na een 
kwartiertje tellen wisten we het! 
1000 m, van de school tot aan 
het voetbalveld van Ezaart. 



P a g i n a  3  

Delen we samen fijn 

dan ben je nooit alleen 

dan zijn we vrienden met iedereen 

omdat we dan samen zijn! 

                             Amelia 

Delen is fijn! 

Eerlijk zijn! 

Laat ons dikke vrienden zijn! 

En samen delen is fijn! 

Naast vriendschap is liefde! 

               Lowic 

Delen is goed. 

Je kunt er veel mee doen. 

Iedereen kan er van leren. 

En het gaat niet om de poen. 

                          Anse 

Delen is samen spelen. 

Je kan heel wat delen 

zoals: vriendschap en liefde 

en nog veel meer. 

Delen is van alles. 

Delen doet goed. 

Ook als je iemand begroet, 

doet dat goed. 

                       Stella 

Delen is fijn, 

omdat we allemaal vrienden zijn. 

Ruzie of verdriet, 

helpen als je het ziet. 

  Zjef 

Delen is fijn omdat we goede 
vrienden zijn. 

            Lucas 

Delen is goed. 

Het is fijn voor iedereen. 

Iedereen heeft veel moed. 

Maakt niet uit wat hij of zij doet. 

       Luna 

Samen zijn is een groot geluk. 

Samen blijven is een meesterstuk. 

Samen delen is een groot geluk.  

                       Nina 

Gedichtjes en tekstjes over delen  

Delen 

Vierde leerjaar B 



N i e u w s b r i e f  P a g i n a  4  

Trefba l to rnoo i  

Maandag 28 maart werd de finale van het trefbaltornooi ge-
speeld. Het ging door op Mollekemil. Klas 4A speelde tegen 

klas 4B. De kinderen mochten binnen supporteren. Het was 
echt superspannend tot de laatste minuut. Uiteindelijk won 
klas 4A. En ze wonnen een grote beker. Wat een sportieve 

middag! 

Diete en Liene, vierde leerjaar A 



P a g i n a  5  

Netba l to rnoo i  

We hadden heel veel ploegjes allemaal 
heel goede tijdens het toernooi op 9 
maart. 

Er waren ook andere scholen, zelfs 
meester Jan en juf Ellen kwamen kijken. 

Soms was het heel simpel soms heel 
spannend. 

Het was de moeite waard.  

Ik hoop dat er volgend jaar weer veel 
mensen meedoen  

 

Lukas, Sepp en Yana 6B

Spelen jullie mee? 

Spelen jullie mee? Wat kennen jullie al van ons Belgisch koningshuis?  

 

 

 (Vraagjes werden opgesteld door de kinderen van L3B) 



Kalender april 2022 

 

Van maandag 4 tot en met  maandag 18 april: paasvakantie 

 

Ma 18 Millegem Bloeit 

Di 19 Instap nieuwe kleuters 

Do 21 NM: Zwemmen grote groep 

Ma 25 NM: Bezoek Jakob Smitsmuseum voor L4 

Do 28 NM: Zwemmen kleine groep 

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  

JOEPIE!! Een nieuwe sportvloer in de turnzaal van Mollekemil!  

Sinds kort is de vloer in de turnzaal van Mollekemil vernieuwd. 

Wat zijn de kinderen en de turnjuffen hier blij mee. Heel mooi en netjes. Bedankt aan de gemeente 
Mol en iedereen die dit mee waar gemaakt heeft! Hier zullen we nog veel sportplezier aan kunnen 
beleven. 

Nieuwe spor tv loe r  


