
MILLEKEMOL 

Weten jullie wat een vuur-

toren is? 

Een vuurtoren zorgt er-

voor dat schepen veilig in 

de haven geraken. 

Het is een lichtpuntje 

in de donkere nachten. 

De kapiteins van de 

boten rekenen op de 

vuurtoren. 

Ze rekenen erop dat de 

vuurtoren hen veilig 

doet aanmeren. 

 

Zo rekenen wij ook op 

elkaar.  

We rekenen erop dat 

iedereen aandacht 

heeft voor 

elkaar, respect toont naar 

elkaar,… 

We rekenen erop dat je 

elkaar helpt als dat nodig 

is.  

Wij kunnen een lichtpunt-

je zijn voor elkaar.  

 

Wij kunnen een vuur-

toren zijn voor ieder-

een die ons nodig 

heeft. Laten we samen 

heel hard stralen. 
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S u p e r h e l d e n  

i n  g r o e i 

Mega Millie en Mega Mollie zijn op onze school aangekomen! 

En OH NEEN !!! Ze zijn hun superkrachten kwijt:  

 

Helpen – Eerlijk zijn – Lief zijn – Doorzetten 

 

Kunnen jullie Mega Millie en Mega Mollie helpen om ze terug te vinden? 

Tot aan de herfstvakantie gaan we op zoek naar de kracht om elkaar te helpen. 

Doe jij ook mee? 



Enkele jaren geleden hebben we in 

onze school een kriebelteam opge-

richt. We zijn toen met 10 enthou-

siaste ouders en grootouders aan 

de slag gegaan. Eerst waren de 

kinderen wat verlegen en onwen-

nig. Nu genieten ze van het krie-

belmomentje. Ze vinden het nog 

wel vervelend als er luisjes of ne-

ten gevonden worden maar durven 

erover te praten. En dat is nu juist 

één van de doelen van ons kriebel-

team: luizen bespreekbaar maken!  

Daarom hebben we ook dit jaar het 

kriebelteam opnieuw opgestart. 

Hoe werkt een kriebelteam? 

Na iedere schoolvakantie worden 

alle leerlingen van de school gecon-

troleerd door het kriebelteam.  

Wanneer nodig, kunnen er ook op 

andere tijdstippen controles vol-

gen. 

Hoe kan je als ouder helpen? 

• Controleer zelf regelmatig de 

hoofdharen van je kind op luizen.  

• Meld de school zo vlug mogelijk 

wanneer je kind luizen heeft. 

• Herinner je kind aan de komst 

van het kriebelteam. Wij herinne-

ren je vooraf via een briefje. 

• Maak die dag geen kunstwerkjes 

van de haren. Gebruik die dag 

geen gel. 

Als je graag een handje wil komen 

helpen of meer informatie wil,    

kan je mailen naar                      

jelle.peeters@millekemol.be.  Je 

mag juf Jelle ook aanspreken op 

school. 

Wanneer komt het kriebelteam 

langs? 

Op maandag 10 oktober komt 

het kriebelteam voor de eerste 

keer langs! 

• een klasbeker wanneer 75 % 

van de klas mee loopt 

• korting op onze jaarlijkse 

sportdag! 

Mama's, papa's en juffen die mee-

lopen tellen ook mee voor onze 

school!! 

Het zou leuk zijn als we met ieder-

een daar kunnen zijn!  

Er zijn al heel veel kinderen inge-

schreven voor de scholencross, wat 

fijn!! Maar er zijn er ook nog veel 

die dit vergeten zijn, breng dit snel 

in orde.  

Wat verdien je hiermee?? 

• een supersportersticker 

• iets lekkers bij aankomst 

• een extra turnles voor de klas 

met het hoogste percentage 

Kriebelteam 

Scholencross Zilvermeer 
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In de eerste kleuterklas was er een bijzondere dag. Jules was jarig en dat moest gevierd worden. De kinderen 

hebben feesthoedjes gemaakt en mochten smullen van lekkere popcorn. 

kan bij het brengen en afhalen van Op onze school vinden we sorteren 

zeer belangrijk.  Daarom doen we 

al enkele jaren mee met het project 

‘5 op een rij voor nieuwe grondstof-

fen’.  We zamelen inktpatronen, 

kaarsen, batterijen, gsm’s en 

smartphones en kurken stoppen in.   

Deze materialen mogen jullie mee 

naar school brengen.  Je mag ze in 

de afvalcontainers aan de apen-

poort op Millekemol droppen.  Dit 

de kinderen.  Hierbij is het belang-

rijk dat de materialen echt wel in 

de juiste afvalcontainer terecht 

komen.  Sorteer alles thuis!  Steek 

geen verschillende materialen sa-

men in één zak.  Ga samen met 

jouw kind naar de containers en 

gooi alles op de juiste plaats!  We 

zijn jullie hier heel dankbaar voor. 

Jules is jarig 

‘5 op een rij voor nieuwe grondstoffen’ in samenwerking met IOK 
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Oeps, zo hoort het niet! 



Wat kunnen 
wij doen om te 
helpen?  
Je brengt 
GEEN eten 
mee zoals 
muesli, granen-
repen, koeken 
met noten,… Pindaproducten (of 
aardnoot/apennoot/arachide/
grondnoot/olienoot) en volle 
noten blijven thuis.  
 
Mag je choco smeren op de 
boterham?  
Natuurlijk mag je dat. Maar 
kies dan voor choco waar geen 

We hebben een leerling met 
een voedselallergie.  
 
Wat wil dat nu zeggen?  
Als hij iets verkeerd eet, dan 
wordt hij heel ziek. 
Hij kan hier zelfs voor in het 
ziekenhuis belanden.  

noten in zitten.  
 
Maar soms staat er “Kan spo-
ren bevatten van… “. Mag ik 
dat dan meebrengen? 
Ja hoor, dat mag je meebren-
gen. 
 
Heb je nog vragen? Dan mag je 
ze zeker stellen.  

 
 

Eendjesjacht 

Weet je nog? 
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In de 3
de

 kleuterklas van juf Leentje is Jules zijn eend kwijt geraakt… 

Dus gingen de kinderen op eendjesjacht. 
 

Kunnen jullie in deze nieuwsbrief ook een verloren gelopen eend vinden? 



We zijn opstap geweest naar de 

appeltuin. Er waren heel veel 

appeltjes, we hebben ze ook mo-

gen proeven. De rode zijn zoet 

en de groene zijn een beetje 

zuur.   

Daarna hebben we de geitjes 

gemolken, we mochten het zelf 

proberen! En natuurlijk hebben 

we die melk ook mogen proeven. 

We hebben de dieren ook mogen 

voeren, het was precies cornfla-

kes.  

De honden ‘Pita en Trees’ moch-

ten we aaien en waren heel 

zacht.  

Na het spelen moesten we terug naar school stappen. En 

met al die appelen gaan we volgende week lekkere din-

gen maken: smoothie, ap-

pelsap, appeltaart, appel-

moes …  

Het was een leuke dag in 

de appeltuin!  

 

Appelgroetjes van K2b  

wijs. Omdat ik graag aan de com-

puter werk en papieren in orde 

breng heb ik er voor gekozen om 

het lesgeven even aan de kant te 

zetten en de school te helpen op het 

secretariaat.  

Ik heb een heel goede start ge-

maakt en ben blij dat ik deel kan 

uitmaken van het team.  

Tot binnenkort!  

Groetjes Charlotte 

Ik ben Charlotte, sinds 1 septem-

ber kan je mij terugvinden op het 

secretariaat van Millekemol.  

Elke donderdag en vrijdag ben ik 

aanwezig op school.  In het begin 

van de week werk ik op de hoofdze-

tel van het Katholiek onderwijs 

Mol.  

Het schoolleven is mij niet vreemd 

want ik heb altijd gewerkt als leer-

kracht in het buitengewoon onder-

Naar de appeltuin 

Nieuwe secretariaatsmedewerker 
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Klusdag 
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Zaterdag is het klusdag geweest.  

Er is super hard gewerkt.  

De klimmuur is helemaal in orde, het oude 

speeltoestel op de kleuterspeelplaats is weg en heel 

de zolder is proper gemaakt om isolatie te kunnen leggen.  

Verschillende kinderen van onze 

school hebben weer hun beste en 

sportiefste beentje voorgezet tij-

dens de ronde van Mol. Ze liepen 

bijna elke avond van de week een 

wedstrijdje ergens in Mol en had-

den heel veel plezier. Iedereen ver-

diende een medaille en ze hebben 

goed gesupporterd voor elkaar. We 

hadden zelfs verschillende podium-

plaatsen behaald! Goed gedaan 

sportieveling van Millekemol! 

STRAPPEN, strappen doe je 

mee ... want dat is een goed idee!!! 

Ondanks het minder goede weer 

kwamen er op vrijdag 16 septem-

ber  heel wat kinderen met de fiets 

of te voet… Superhelden zijn jullie! 

Met de hele lagere school dansten 

we 2 strapdansjes ... helemaal op-

gewarmd trokken we naar de klas. 

Alle strappers ontvingen een strap-

bandje. De schooldag werd , zoals 

hij begon, al dansend afgesloten! 

Dikke duim, STRAPPERS!!! 

 

Strapdag   Ronde van Mol   
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Klasafspraken 

Tijdens de taalles schreven de leerlingen van het tweede leerjaar de klasafspraken uit. 



Basisschool Millekemol 

Sint-Odradastraat 40 

2400 Mol 

Telefoon: 014 31 18 96 

E-mail: basisschool@millekemol.be 

Superhelden in groei  

Bezoek ons ook op het 

web: millekemol.be 

Nood aan een gesprekje? 

Tessa Verwimp van de sociale dienst zit bij ons op school op 1 december en op 27 april van 14.30 u. tot 16.30 

u. Je kan bellen op 0471 61 54 74. 

Carine Ooms van het CLB kan je ook steeds bereiken op het nummer 014 33 76 20 

 

GSM actie bracht op……6 nieuwe laptops!!!!!! 

Dank u wel allemaal. 

    
  Iedereen veilig naar school en veilig weer thuis. 

 Daar gaan we voor!  

 Weet je onze verkeersafspraken niet meer? 

 Neem dan gerust eens een kijkje op de website. 



Nieuws van het Oudercomité

Hefrstwandeling
Elk jaar opnieuw iets om naar uit te kijken! De
wandeling van Millekemol georganiseerd door het
oudercomité. Deze keer gaan we op zaterdag 15
oktober als superhelden op pad voor een tocht van
4 km in de bossen en straten van Millegem.

Met de wandeling willen we ouders en kinderen
samenbrengen. Onderweg zijn er verschillende
proefjes en opdrachtjes die jullie als echte
superhelden tot een wereld-reddend einde
moeten brengen!

Na jullie heroïsche tocht kan de innerlijke
superheld versterkt worden met een warme hap

of drankje op de speelplaats van Millekemol.

Op je queeste vertrekken kan tussen 16:30 en
19:00 en kost 2€. Met de opbrengst worden de
verschillende projecten van het oudercomité
bekostigd.

Vergeet vooral je zaklamp en superheldencape
(ook wel fluohesje genoemd) niet mee te nemen!

We willen alvast alle vrijwilligers
bedanken die er ook dit jaar weer
een memorabele editie van
zullen maken!

Zie daar komt het eindejaar!

Een ideaal moment ommet jullie online
aankopen, zonder enige moeite of meerkost,
de school te helpen.

De meesten van jullie kennen vast het
systeem al:
Voor je bij je favoriete webwinkel bestelt, surf
je eerst even langs de Trooperpagina van OC
Millekemol. Voor elke online aankoop die je
nadien doet ontvangen we met de school
een kleine commissie. U kost het niets en de
school krijgt wat extra middelen voor al onze
projecten. Een échte win-win situatie dus.

Denk dus bij uw volgende aankoop even aan
onze Trooperpagina.

Ons mailen kan op: ocmillekemol@gm
ail.com

Gebr
uik o

nze
QR-c

ode

en G
O SH

OP!

Voor in de agenda

Di 4/10 Vergadering Oudercomité
Za 15/10 Herfstwandeling

Het Oudercomite
Naast onze jaarlijkse herfstwandeling doen we met
het Oudercomité nog heel wat andere zaken:

Met onzemaandelijkse vergaderingen proberen we
een constructieve schakel te zijn in de communicatie
tussen ouders en school.

We organiseren heel wat activiteiten, zoals het
Millegem’s bal, het Pizza- en Pastafestijn en
schoolfeest om fondsen bij elkaar te sprokkelen die
de school rechtstreeks ten goede komen.

En we helpen mee in het onderhoud van de school
tijdens onze klusdagen.

Wil je mee helpen in het organiseren van één van
onze activiteiten, of wil je best paraat staan als helper
op activiteit of klusdag… laat zeker je naam achter op
onze mailbox: ocmillekemol@gmail.com


