
MILLEKEMOL 

Fluo is de mooiste kleur 

’t is keihard in de mode 

Volg jij ook al deze nieuwe trend? 

 

De fashion Police beboet er niet op 

het hesje is super cool! 

Zo steel jij beslist de show. 

 

Zet jezelf maar in de kijker 

val in het donker lekker op. 

Het lichtje in de duisternis 

ben jij en dat is top. 

 

Draag voortaan een fluo vestje 

Zonder zeuren, zonder klagen. 

Want al die mensen in het verkeer, 

die zien jou heel erg graag. 
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S u p e r h e l d e n  

i n  g r o e i 

Hey kijk eens 

daar! 

Wie is dat? 

Dat is miss 

Fluo … 

Zij kwam ons een bezoekje brengen helemaal 

vanuit het verre 

Amerika. Mega 

Millie en Mega 

Mollie kregen een lesje over het dragen van een 

fluovest als het donker is. 

We hebben ook allemaal onze eerste letter, de H 

van Helpen, gekregen. Knap gedaan hoor! 

Knalmoment 



Letterdief 
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we verschillende prijzen in de 

wacht slepen. We waren bij de bes-

te van de Molse scholen en ook de 

prijs voor het meeste aantal ouders 

en leerkrachten was dit jaar voor 

ons. Een bon ter waarde van 150 

euro aan sportmateriaal konden 

we dankzij ouders en juffen die 

Wat ben ik trots op onze school, op 

al die sportieve kinderen, ouders 

en juffen die op de scholencross 

kwamen lopen, helpen en suppor-

teren. 

Dankzij jullie inzet waren we met 

super veel enthousiastelingen aan-

wezig op het zilvermeer en konden 

mee liepen mee naar huis nemen! 

Enorm bedankt aan iedereen die 

erbij was. Hopelijk zijn we volgend 

jaar weer met evenveel, of zelfs 

meer, en kunnen we terug in de 

prijzen vallen. 

 

Een fiere turnjuf! 

TROTS op onze superSPORThelden 



Elk jaar is er een Swimmaton. Dan 

moet je zo veel mogelijk baantjes 

zwemmen. De klas met de meeste 

baantjes per kind wint. Joepie! Dit 

jaar waren wij dat! We hebben heel 

snel moeten zwemmen. Gelukkig 

hadden we een topzwemmer ‘Finn’, 

een goede supporter ‘Lenn’ en na-

tuurlijk alle andere zwemmers. Wij 

zijn super trots op onze beker! 

Ahmed, Stella, Lennard 5A 

Swimmathon 
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WAAROM INZAMELEN? 
 

Wist je dat wereldwijd 

slechts 1 tot 2% van alle 

gsm’s gerecycleerd wordt? 

Deze toestellen zitten ech-

ter nog boordevol waarde-

volle grondstoffen die over 

enkele decennia kunnen 

opgeraken. Met deze actie 

willen we vermijden dat 

ongebruikte toestellen er-

gens blijven liggen in een 

lade, of erger, in de gewo-

ne vuilbak belanden. 

GSM-inzamelactie op Millekemol! 
Van 23 januari tot 5 februari 2023! 

  
Ook dit jaar neemt onze school deel aan de gsm-

inzamelactie georganiseerd door GoodPlanet Bel-

gium.  Helpen jullie ons om zo veel mogelijk mo-

biele telefoons in te zamelen?  Je kan deze toe-

stellen vanaf 23 januari 2023 bezorgen aan de 

school.  De actie loopt tot 5 februari 2023.  Be-

gin alvast met het verzamelen van de toestellen! 

  

 

 

Hallo allemaal. 

In de kerstvakantie op woensdag 28 december van 14u tot 22u gaan we lekkere zelfgemaakte pompoensoep 

verkopen op Millegem Gloeit aan het Lindeplein. (Voor de kerk) 

Hiervoor zijn we nog opzoek naar koffiemokken . 

Heb je thuis nog wat mokken staan die je niet meer nodig hebt mag je ze bezorgen aan juf Leentje of juf Han. 

Alle kleuren en modellen zijn welkom!! 

Alvast bedankt.    



Mooimakers 

Pagina 4 Nieuwsbrief 

Ook dit jaar willen we met onze school weer 'Mooimakers' zijn!  Iedereen is akkoord en heeft de engagements-

verklaring getekend!  We gaan er helemaal voor! 

De kleuter van juf Jelle 

Mag ik jullie voorstellen? 

Ons ICT team, met aan de linkerkant meester Jordy en aan de rechter-

kant meester Luc. 

Zij zorgen er samen voor dat onze computers, tablets, internet,… super 

goed werken. 

 

Dank u wel superhelden ICT meesters! 



Opdracht: Gebruik alle functies van de getallen (code, rangorde, maateenheid, hoeveelheid) 

 

Op 16/11/2022 zijn de kinderen van klas 4B naar een landbouwbedrijf geweest. Er waren onge-
veer 72 koeien. Ze laten zich 4 keer per dag melken. Per keer geven ze ongeveer 15l melk. De 
boerin die al 11 jaar daar werkt en de boer die daar ongeveer 13 jaar werkt hebben de kinderen 
begeleid. Op het laatst kregen de kinderen een ijsje voor maar 0 euro. Na die toffe en leuke 2 
uurtjes zijn we met de bus 8 km terug naar school gereden. 

          Martha en Rozanne 

 

Er waren op de boerderij 3 koeien zwanger. Een koe drinkt ongeveer 100l water per dag. De 
koeien hadden een barcode aan hun nek hangen. Iedereen heeft één ijsje gegeten? Als laatste 
heb ik een paardje gezien. 

   Lotta en Angelia 

Boerderijbezoek 
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Dank u wel lieve bakkers en moekes. 
Wat waren ze lekker! 

Frietjes op school 



Voorlezen voor de kinderen van het eerste leerjaar 
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De kindjes: 

vonden het fijn 

waren enthousiast 

probeerden zelf ook te lezen 

vonden de prenten mooi, leuk en grappig 

tekenden nadien over het verhaal  

Het was een geslaagd voorleesmoment! 

We vonden het jammer dat het zo snel voorbij was. 

 

Fleur, Saar VH en Héloïne, zesde leerjaar A 
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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 

De kinderen van het tweede leer-

jaar waren heel flink en heel 

nieuwsgierig. Ze vonden de boeken 

heel leuk. Ze luisterden heel goed. 

De kinderen van klas 4 vonden het 

fijn om zelf eens voor te lezen. Een 

dikke duim voor de kinderen van 

4A die goed hebben voorgelezen.  

Klas 4A leest voor voor klas 2B 



CERA is de grootste coöperatie van Vlaanderen en probeert een
positieve bijdrage te leven in onze samenleving, door gericht fondsen
beschikbaar te stellen aan projecten die mensen verbinden en ten goede
komen aan ons allemaal.

Recent mocht onze school voor 3.000€ aan steun ontvangen voor het
verder inrichten van de speelplaatsen en turnzaal.

Samen met de opbrengst van pizza- en pastaslag, het schoolfeest en
tombola, kunnen we met dit geld verder bouwen aan het verfraaien van
de speelplaatsen, inrichten van de turnzaal en het creëren van een veilige,
aangenomen en vrolijke school voor onze kinderen om te spelen en
groeien.

Meer informatie over CERA kan je vinden op: http://www.cera.coop

Als Oudercomité proberen we op verschillende
manieren bij te dragen aan de school.

We zijn waarschijnlijk het best gekend voor onze
maandelijke vergaderingen, waar we een
constructieve schakel willen zijn in de
communicatie tussen ouders en school.

Tijdens het jaar organiseren we heel wat
verschillende evenementen. Om deze in
goede banen te leiden, steken een
heleboel (sterkh-)ouders de handen uit
de mouwen in verschillende
werkgroepen.

Binnen deze werkgroepen wordt alles voorbereid,
besproken en georganiseerd. Om zo steeds weer voor
een onvergetelijke Wandeling, heerlijke Pizza- en
Pastafestijn of bruisend Millegems Bal te zorgen.

In het onderhoud van de school dragen wij, naast
financiële ondersteuning, graag concreet een steentje
bij tijdens onze klusdagen.

Hiervoor, en het praktische werk tijdens onze
evenementen, hebben we het geluk om

steeds te kunnen terugvallen op onze
ijzersterke helpersgroep.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe
enthousiastelingen die zich willen inzetten
voor het plezier en geluk van onze school.

Ons mailen kan op: ocmillekemol@gm
ail.com

Voor in de agenda

Di 12/01 Vergadering Oudercomité
vanaf 21:00 Receptie OC

Za 11/02 Millegems Bal

Millegems Bal
Op 11 februari 2022 komt het volgende grote event
van onze school eraan!

Met het Millegems Bal keren we terug naar het
Milloheem voor de succesfuif vol ‘80, ‘90 en
‘00s muziek. Dit jaar ook met live optreden
van de coverband FENIX!

Kaarten gaan in voorverkoop vanaf 2023,
maar hou alvast die zaterdag vrij!

We zijn al naar mensen op zoek die graag
willen helpen bij het op- en afbouwen van
de zaal of graag willen helpen tijdens dit
geweldige feestje? Neem alvast contact op
met: tom.borgers@icloud.com

Coverba
ndFENIX

Live
optr
ede
n

2023

Zater
dag

Over het Oudercomite?

Receptie Oudercomite
Op 12 januari 2023 nodigen we graag alle OC-leden, helpers,
klussers, leerkrachten en administratief personeel uit voor
onze nieuwjaarsreceptie. Iedereen welkom om het nieuwe jaar
in te luiden met een drankje vanaf 21:00.
Vier je graag mee? Geef je naam even door via mailtje aan
ocmillekemol@gmail.com

Nieuws van het Oudercomité


