
nieuw hoofdstuk. 

Anderen zien we heel 
graag volgend schooljaar 
terug. 

Om verder te werken aan 
je toekomstige “ik”. 

Want weet je wat? 

Het mooiste dat je kan 
worden, is jezelf. 

 

Juf Ellen 

Dank je wel lieve kin-
deren, ouders, grootou-
ders, … 

Het schooljaar is alweer 
bijna ten einde. 

Wat hebben jullie dat knap 
gedaan. 

Ook voor al die juffen en 
de meesters. Die hebben 
toch ook maar weer het 
beste van hun zelf gege-
ven. 

De middagmoekes, de 
klusmannen, de poets, … 

Wat zouden we toch zijn 

zonder deze unieke men-
sen die ons helpen met al 
wat we wensen. 

De klassen staan binnen-
kort weer vol lege stoelen 
en tafels. 

De speelplaats zal er maar 
stil bij liggen.  

We maken ons nog klaar 
voor die allerlaatste we-
ken. 

Een laatste spurtje naar het 
einde toe.  

En dan is het voor sommi-
gen van jullie tijd voor een 

N i e u w s b r i e f  
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J a a rg a ng  ,  
nu m me r  

Millekemol ... 

 

De honkba l  

En vanaf toen was dat 
virus over heel de school. 

Einde. 

Van het zesde leerjaar 
voor juf Liza 

Lang, lang geleden. 

Waren de kinderen van het 
6de leerjaar aan het 
sportsnacken. Thibaut was 
het eerste slachtoffer. Hij 
sloeg raak maar hij zei dat 
hij nog eens wou. En toen 
sloeg hij weer raak maar 

weigerde opnieuw. Toen 
had hij nog één kans en 
sloeg mis.  

Een paar minuten later. 

Lukas Damen mocht sla-
gen en hij deed net hetzelf-
de als Thibaut.  

SAMapp  

Het was wel eens tof om 
op een andere manier te 
turnen met een tablet. De 
app heet Sam. Die liet ons 
oefeningen zien die wij 
moesten uitvoeren. De 
kleur bepaalde hoe moei-
lijk het was. 

Groen was makkelijk, geel 
iets moeilijker en rood was 
het moeilijkst. 

We vonden het superleuk 
en willen het graag nog 
eens doen. 

Klas L3A 
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Op res tau ran t  

Eindelijk was onze spa-
ghetti en onze taart klaar. 
Nu nog de tafels dekken 
en smullen maar. 

Het was superlekker 

 

Groetjes, de koks en obers 
van K2b 

Ik kreeg van de kleuters 
de vraag om eens in een 
restaurant te gaan 
eten!  Oei dacht ik, zoveel 
centen hebben we niet. 
Samen zochten we naar 
een oplossing. 

"We maken in onze klas 
een echt restaurant en we 
gaan zelf koken" stelden 

de kleuters voor 

Na veel overleg zouden we 
spaghetti en taart maken. 

Schorten aan en koksmut-
sen op en.... 

...aan de slag dan maar: 
mixen, smeren, snijden, 
schrapen, wassen, roeren, 
koken, bakken, .... 

Trefba lma tch   

Op 12 mei mochten de winnaars van het 

trefbaltornooi op school (L3 - L4) een 

match tegen de juffen en meester spelen. 

Alle kinderen van de lagere school kwa-

men supporteren. De match is heel spor-

tief verlopen, beide ploegen gaven het 

beste van zichzelf. De kinderen van 4A 

waren zo goed dat ze wonnen van de 

juffen en meester! Na afloop van de 

match vond iedereen dat de kinderen van 

het 4de het super goed konden en al 

goed getraind hadden, ook vond ieder-

een dat de juffen en meesters nog wat 

moesten oefenen. Het was een hele fijne 

match met sportieve spelers en enthousi-

aste supporters! Benieuwd of we vol-

gend jaar wel kunnen winnen. 
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Beste ouder 

 

Hoe gaat het met jou? Misschien zit jij net als vele anderen met vragen en bezorgdheden. Blijf niet met je vragen zitten, maar 
neem contact op met de sociale dienst van de gemeente.  

 

Ken je Tessa al? 

Maatschappelijk werker Tessa Verwimp is jouw aanspreekpunt bij de sociale dienst.  

Tessa is aanwezig op onze school. Je kan haar bij ons op school ontmoeten en bij haar langs gaan met vragen zoals: 

- Waar kan ik een huursubsidie aanvragen? 

- Wat is de vrijetijdspas? Heb ik recht op vrijetijdskorting? 

- Waar kan ik terecht voor juridisch advies? 

- Heb ik recht op verhoogd kindergeld? 

- Wat is de verhoogde tegemoetkoming?  

- Wat moet ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen? 

- Waar staan de gemeentelijk diensten voor? 

- Welke vrijetijdsactiviteiten worden er georganiseerd? 

… 

Wanneer?  

Donderdag 22 september 2022             van 14u30 tot 16u30 

Donderdag 1 december 2022  van 14u30 tot 16u30 

Donderdag 27 april 2023   van 14u30 tot 16u30 

 

Locatie: Via de voordeur in Millekemol, Sint-Odradastraat 40 

 

Mocht je liever met haar afspreken op een andere plaats of andere dag, dan kan je haar bereiken via: 

 0471 61 54 74            tessa.verwimp@gemeentemol.be 

Workshop  Bu i ld  I t  

Op woensdag 11 mei gingen we met 5A 
naar TISP. We deden daar de Workshop 
Build It.  
We bouwden een brug met alleen maar 
tandenstokers, satéstokjes en elastiekjes. 
Daarna leerden we een robotje program-
meren. We wisten al een beetje hoe dat 
moest omdat we in de klas al leerden 
werken met ScratchJr. Tot slot kregen 
we ook allemaal nog een leuk aanden-
ken. Een sleutelhanger, die sleutelhanger 
maakte de lasermachine daar ter plaatse. 

Het was een leerrijke voormiddag! 

 

Vijfde leerjaar A 
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Alles  me t  de  ba l  

Op vrijdagnamiddag 20 mei bracht de 

bus ons naar de sporthal in Mol. We 

deden in groepjes allerlei spelletjes met 

de bal. Het waren heel leuke dingen: 

spel met de grote bal, balletje opvangen 

in een net, basketbal, … 

Het was een sportieve namiddag! 

Lisa en Lise, vierde leerjaar A 
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Gedichten  

De leerlingen van het zesde leerjaar gingen aan de slag met verschillende dichtvormen. Ze bedachten zelf ook een gedicht. 

Een eekhoorn op stap in Mol 

Had raar maar waar veel lol. 

Hij ging iets drinken en shoppen. 

Oh nee, hij vergat te stoppen. 

De bus van hem zat al vol! 

 

Sepp 

Bos 

Mooi mos 

Gras bomen bloemen 

Wat vind jij ervan? 

Mooi! 

 

Febe 

Een leerling uit Millekemol, 

Die beleeft vaak veel lol. 

Ze schrijft in haar schrift 

Met een dikke stift. 

Ze lijkt wel een heel grote trol. 

 

Josephine 

Bed 

Blijft zacht 

Kussen van veren 

Bed vol met knuffels 

Slaap! 

 

Shaniya, Fien 

Snaar 

Een gitaar 

Ik wil spelen 

Met ons heel velen 

Leuk! 

 

Jente 

Frisdrank 

De cola 

Lekker veel prik 

Het is bijna op 

Slok 

 

Rens, Fiene 

Verdriet 

Veel verdriet 

Dat heb ik 

Met een grote traan 

Snik 

 

Nathan 



Kalender juni 2022 

Wo 01 NM: MOEV Atletiek voor lagere school 

Do 02 Schoolreis voor kleuterschool: Lunaland in Lommel 

Vr 03 Schoolreis voor lagere school: 

 Eerste graad: Toverland 

 Tweede graad: DippieDoe 

 Derde graad: Bobbejaanland 

Di 07 Verkeersklas voor L1, L2A en L4 

Do 09 NM: Zwemmen voor kleine groep 

Vrij 10 Verkeersklas voor L2B, L3 en L5 

Do 16 NM: Zwemmen voor grote groep 

Vr 17 VM: Voorstelling ‘Bremer stadmuzikanten’ voor L3 

Wo 22 VM: Kennismakingsmoment nieuwe kleuters 

Do 23 Pennenzakkenrock voor L4, L5 en L6 

Vrij 24 Verkeersklas voor L4 

Za 25 SCHOOLFEEST 

Di 28 Afscheidsreceptie voor L6 

Do 30 Viering einde schooljaar 

 Laatste halve dag 

 

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  

Gedich ten  

Bloemen 

Ze bloeien 

In een wei 

Samen groeien samen bloeien 

Lente  

 

Anse 

Bloemen  

Het bloempje 

In het gras 

Zuigt een beetje water 

Lente  

 

Lowic  

Natuur  

Wat mooi 

Leuk maar klein 

Blaadjes die samen zijn 

Fijn  

Luna 

Mooie  

Heldere lucht 

Zo mooi als 

Het blauwe heldere water 

Lucht  

 

Nina 

Zon  

Ze straalt 

Kinderen heel blij 

Ze maakt ze vrolijk 

Warm 

Stella 

Konijn  

Zo klein 

In de maand mei 

Mei maar niet groot 

Klein 

Tarkan 

Vierde leerjaar B 



Wandeling 2022

Op zaterdag 15 oktober 2022 staat de volgende
editie gepland van onze Herfstwandeling. De
werkgroep is nu reeds druk op zoek naar vers
bloed en helpende handen!

Wil je graag meehelpen, in bijzonder tijdens het
op- en afbouwen van het parcours, op de
standjes onderweg of bij de activiteiten op de
speelplaats laat dan zeker Elien van de
werkgroep iets weten op:
vandingenenelien@hotmail.com

En mocht je nog wat brandhout extra
hebben voor onze vuurkorven, dan mag
je dit zeker laten weten!

Recyclen op school

Heb je ze al eens een keertje zien staan?

Vijf op een rij! Vijf containers voor vijf
kleine afvalstromen: inktpatronen,
kaarsen, batterijen, kurken stoppen en
gsm’s en smartphones.

In elke gemeente uit het werkingsgebied van IOK
afvalbeheer krijgt één school de kans om gedurende 5
jaar, elk jaar, tot 750€ te verdienen. 5€ voor elke
ingezamelde kilo, wat een totaal van 3.750€ kan
opleveren voor nieuw schoolmateriaal.

Het enige wat we als school hiervoor moeten doen is
een kleine overdekte ruimte voorzien en iedereen
mobiliseren om hun gebruikte batterijen, inktpatronen,
kurken, restjes kaarsvet en oude gsm’s te verzamelen
en af te leveren op school.

Bebat doet voor gebruikte batterijen er nog een
schepje bovenop. De punten die we van hen ontvangen
voor elke ingezamelde kilo kunnen we omruilen voor
turnmaterialen of busvervoer.

Naast het financiële voordeel is het een unieke kans
om onze kinderen zorg voor de planeet en belang van
hergebruiken en recycleren van materialen, al
vroeg bij te brengen.

Dus met z’n allen voor 5 op een rij!

NIET WELKOM: Alle batterijen die niet in de
cirkelvormige inwerpopening van je kubus passen,
namelijk:

Vallen onder deze categorie:
• Gsm-, laptopbatterijen en powerbanks
• Weidebatterijen en grote accu’s
• Tractie- en autobatterijen
• Fietsbatterijen

• Naakte, gezwollen en beschadigde batterijen of
packs

Welke batterijen zijn welkom op school?

Onbeschadigde huis-, tuin- en keukenbatterijen die
je meebrengt van thuis en die in de cirkelvormige
inwerpopening van je Bebat kubus passen.

Vallen onder deze categorie:
• AA- en AAA-batterijen
• C- en D-batterijen
• 9 volt batterijen waarbij de polen zijn afgeplakt met

plakband
• Knoopcellen in kleine hoeveelheden én waarbij de + en -

polen zijn afgeplakt met plakband

Nieuws van het Oudercomité



Klusdagen

In een school zijn er altijd bergen klusjes die
liggen te wachten: van te schilderen
klaslokalen, het in elkaar steken van een
tuinhuisje tot het kleinere snoei- en
knutselwerk.

Gelukkige kunnen we op Millekemol al jaren
rekenen op ons trouw helpers-team van
ouders, grootouders en sympathisanten. Die
met hun vele helpende handen
deze bergen steeds een stuk
kleiner maakten!

Onze helper-helden kunnen

echter wel af en toe
wat hulp gebruiken!

Tijdens onze klusdagen proberen we zo veel
mogelijk projecten te lijf te gaan en is elke extra
hulp meer dan welkom!

Wil je gezellig meeklussen zet alvast 24/9/22
en 11/03/23 in je agenda en stuur een mailtje
naar: ocmillekemol@gmail.com.

De koffie en het ontbijt zetten we alvast klaar!

Volgende klusdagen
24/09/22 & 11/03/23

Het zonnige weer komt eraan! Er is vast wel een BBQ in’t verschiet? Of wat
extra daagjes verlof waar nog een invulling aan moet gegeven worden?
Misschien ben je enkel nog op zoek naar een leuk kleedje of cadeautje?

Denk je nog eens aan onze Trooper?Want of je nu online je inkopen doet voor
het volgende feestje bij Zalando, je vakantie bookt bij Landal of CenterParcs of
shopt bij Bol.com voor een leuke gift... Als je eerst langs de Trooper pagina van
OC Millekemol surft, brengt jouw aankoop een klein percentje op voor onze
school. En het kost jou niets!

We verdiende al 2.875 €met jullie impuls... euh.... doordachte aankopen! Samen
kunnen we voor de zomer misschien nog de kaap van 3.000€ bij elkaar
shoppen!

Zwerfvuil in de kijker

Drie maal per schooljaar gaat een klein legertje aan
vrijwillige leerlingen en ouders op pad om de
Millegemse straten te ontdoen van het nodige
zwerfvuil. Elk groepje gewapend met een vuilniszak,
handschoenen en een prikker neemt één of meerdere
straten onderhanden.

Zo helpen we samen Millegem proper te houden,
dragen we ons steentje bij aan de zorg voor ons milieu
en verdient de school een centje. Want dit
“Mooimakers” project wordt gesponsord door
Gemeente Mol, die jaarlijks $$$$ stort aan de school
voor deze inzet.

Zie jij het ook zitten om je handen uit te mouwen te
steken voor het milieu en/of wil je wel helpen om wat
centjes in de schoolkas te krijgen? Meld je dan aan bij
Sofie Aerts (sofieaerts@hotmail.com).

Momenteel zijn we nog op zoek naar mensen die
Stokteloopstraat, Mezenstraat, St. Odradastraat of de
Leeuwerikstraat willen mee helpen proper houden.
Aansluiten bij een van de bestaande groepjes kan
natuurlijk ook altijd!

Alvast bedankt aan alle bestaande en nieuwe
“Mooimakers”!

Ons mailen kan op: ocmillekemol
@gmail.com

Nieuws uit het Oudercomité


