
MILLEKEMOL 

Met dankbaarheid 

kan je zien dat klei-

ne dingen groot 

worden. 

Dankbaar zijn 

brengt rust en 

vreugde. 

En wat ben ik 

dankbaar. Dank-

baar als ik zie wat een 

prachtige wandeling er 

georganiseerd 

was.  

Dankbaar voor 

al die inzet die 

zoveel mensen 

hier tonen om 

onze school te  

helpen, te on-

dersteunen, …  

Dankbaar voor zoveel 

verschillende  

werkgroepen, personen, 

… die elke dag weer net 

dat extra meer doen.  

 

Dank u wel allemaal 

Juf Ellen 
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S u p e r h e l d e n  

i n  g r o e i 

Heb je ooit een blinden-

geleidehond ontmoet?  

Deze honden helpen hun 

blinde of slechtziende 

baasjes zich veilig te ver-

plaatsen.  De honden 

worden hier speciaal voor 

getraind door het Bel-

gisch Centrum voor Ge-

leidehonden (CBCG).  

Zo’n hond trainen is 

duur.  Daarom verzame-

len we plastic dopjes.  

Voor de ingezamelde 

dopjes krijgt het CBCG 

geld. Heb je thuis plastic 

dopjes?  Breng ze mee 

naar school.  Bij de vuil-

nisbakken van ‘5 op één 

rij’ staat een speciale zak 

om de dopjes te verzame-

len. Ook op Mollekemil 

kan je de dopjes in een 

ton droppen. 

Welke dopjes mag je ver-

zamelen? De dop of het 

deksel moet gemaakt zijn 

van plastic. Zorg er ech-

ter voor dat de doppen 

schoon en droog zijn. De 

diameter van de deksels 

mag niet groter zijn dan 

25cm. Alle dopjes worden 

met de hand gesorteerd.  

Zorg ervoor dat er zich 

geen gevaarlijke voor-

werpen tussen de dopjes 

bevinden! 

 

 

Drop je dopje 



Op ontdekking in het Prinsenpark 

Pagina 2 Nieuwsbrief 



We zijn naar het kabouterbos geweest.  

We hebben veel kabouterspulletjes gezien: wasdraad, voetbalveld,... 

We hebben de schuilplaats van de trollen gevonden. 

We hebben de trollen weggejaagd door een liedje te zingen. 

We hebben kastanjes, beukennootjes en blaadjes geraapt. 

We hebben trilzwammen gezien. 

Het was super leuk! 

 

De leerlingen van het tweede leerjaar 

alen verzamelden in het bos?  

Wist je dat we deze mee naar 

school namen om de volgende 

dag herfstmandala’s mee te ma-

ken?  

Wij zijn fier op onze creaties! 

De leerlingen van het derde leer-

jaar 

Wist je dat we op maandag 17 

oktober een bezoekje brachten 

aan het Prinsenpark?  

Wist je dat we heel wat leerden 

over het leven in het bos?  

Wist je dat we zelfs blaadjes 

mochten proeven?  

Wist je dat we natuurlijke materi-

Op zoek naar kabouters in het Prinsenpark 

Herfstmandala’s 
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Superhelden wandeling  
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Bravo voor de mensen die dit hebben georganiseerd.  

Het was heel gezellig.  

Er waren veel leuke opdrachtjes tijdens de wandeling, zoals: knutselen, parcourstjes, zakkengooien enzoverder. 

Er was ook hotdog en die was zeker lekker.  

Dankzij jullie konden de kinderen weer leuke spelletjes spelen. 

 

Julie en Mies, vierde leerjaar A 

 

Tijdens de wandeling kon je veel plezier maken . 

Zoals spelletjes : zakken werpen, poten stappen, schieten, onder touwen gaan, boksen tegen een boksbal . 

Er hingen veel mooie tekeningen tegen de wanden . 

Er was heel lekker eten en drinken zoals : soep, hotdog, chips (paprika en zout), water, Fanta, cola, bier, Lip-

ton . 

De ouders konden uitrusten en met elkaar babbelen terwijl de kinderen fijn aan het spelen zijn. 

De ouders  bij de balie waren heel leuk verkleed . 

De kinderen waren ook leuk verkleed zoals: spider man, muziek meisje en nog heel veel meer leuke dingen. 

 

Angelia, Elize en Noor, vierde leerjaar B 



•https://www.b-bot.nl/b-bot-spel/ 

Een fijn spel dat we gespeeld hebben op de computer. 

De kleuters van juf Anja 

Een fijn spel  
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Op zoek naar kabouters in het Prinsenpark 
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Levende ik-tekeningen 

De kinderen maakten tijdens de lessen muzische vorming een eigen ik-tekening. Deze tekening hebben ze 

zelf digitaal levend gemaakt.  

Benieuwd naar enkele creaties? Dan kunnen jullie hieronder de QR-codes inscannen.  

Gebruik hiervoor volgende app:  

 

 

Jonas (3B)   Luka (3B)   Anaëlle ( 3B) 

     

 

 

D’Vanté ( 3A)   Lize ( 3A) 

   

De eerste en tweede kleuterklas zijn op uitstap geweest met de 
bus naar het zilvermeer. Met warme kleren en een goede regen-
jas zijn wij de dag doorgekomen. 
Ondanks de regen hebben we leuk 
gespeeld in de speeltuin en kunnen 
genieten van de herfstkleuren.  

Naar het Zilvermeer 



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 

Spelden en augurken 

Spelden en augurken?? We waren allemaal heel nieuwsgierig waarover de voorstel-

ling zou gaan. We werden meegesleurd door superster ‘Reggie Tomassi’. Reggie 

was een idool van iedereen, maar eigenlijk bleek hij niet altijd een superheld te 

zijn. Soms was hij een superheld, maar af en toe ook een zure schurk. Reggie zorg-

de vaak voor een vrolijke noot waardoor we onze lachspieren goed hebben kunnen 

trainen  ! 

 

De kinderen van L1, L2, L3 en L4  


