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S u p e r h e l d e n  

i n  g r o e i 

Dank u oudercomité 

Dankzij het oudercomité hebben we van Cera een heel mooi budget gekregen 

voor sport en spelmateriaal. Heel fijn! De kinderen en juffen kunnen met veel 

plezier gebruik maken van 25 nieuwe ballen, een nieuwe bok, een klimbrug, een 

materiaalkast, en binnenkort ook nog een basketbalring voor op de speelplaats 

van Mollekemil. Supertof! Dank u Dank u Dank u! Op de site van onze school 

kan je nog enkele foto's terug vinden van het nieuw materiaal, er volgen er nog!  

Als elke vrijwilliger een 

ster is dan is het nooit 

meer donker. 

 

Op Millekemol straalt 

het dus altijd! 

Onze middagmoekes, 

klusjesmannen, leesmoe-

kes,… allemaal één voor 

één een stralende ster. 

 

Maar weet je wat? We 

hebben dit jaar ook al 

frietjes gegeten, verse 

wafels gegeten,… Ook 

voor deze activiteiten 

hebben we heel veel ge-

luk dat er mensen zijn 

die zich hiervoor willen 

engageren. 

 

Om al zeker de klusda-

gen niet te vergeten. 

Want zonder al die klus-

sers die dan hun handen 

uit de mouwen steken 

zou onze school er zo 

goed niet uitzien. Of zou-

den we veel meer centen 

kwijt zijn, die we nu kun-

nen besteden aan materi-

alen.  

 

Binnen het oudercomité 

gonst het ook steeds van 

de bedrijvigheid. Gezond 

ontbijt, pizzaslag, de 

wandeling, schoolfeest, 

Millegemsbal,… Alle-

maal prachtige activitei-

ten. Elke maand komen 

ze 1x samen om alles te 

bespreken. Dit is steeds 

een gezellige bedoening 

waar plaats is voor een 

grap en een lach, maar 

waar ook zeker de serieu-

zere vragen en bedenkin-

gen een plaats krijgen.  

 

Voel je het kriebelen om 

ook als vrijwilliger aan 

de slag te gaan binnen 

onze school? Dan ben je 

altijd meer als welkom.  

Activiteiten op de agen-

da:  

• Klusdag op 11 

maart (met of zon-

der ontbijt) 

• Pizzaslag op 24 

maart 

• Schoolfeest op 22 

april 

 

Ook het oudercomité 

staat met de armen open 

om nieuwe vrijwilligers 

te verwelkomen. Heb je 

zin om deze warme, toffe, 

hardwerkende groep te 

vervoegen? Stuur dan 

zeker een mailtje naar 

ocmillekemol@gmail.com 

 

Dank u wel vrijwilligers 

Jullie zijn lichtpuntjes op 

Millekemol 

 

Juf Ellen 

mailto:ocmillekemol@gmail.com
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Om deze “ik kan rustig zitten” plaatsen in orde te krijgen 

zijn we op zoek naar allerhande materialen. 

Boeken: van kleuterboekjes tot boeken voor het 6de studiejaar 

Puzzels: voor kleuters tot en met 6de leerjaar 

Lego en of duplo  

Knex 

… 

 

Heb je thuis op zolder, in de kelder,… nog spullen liggen die je wil schenken aan de 

school? Dan mag je deze steeds binnenbrengen.  

We zijn je eeuwig en eeuwig dankbaar.  

 

Juf Ellen 

Onze stille klas & hoekjes krijgen vorm ... 

Voorleestips | Iedereen Leest 

Op deze pagina vind je inspiratie over hoe voorlezen aan kinderen nu eigenlijk precies in zijn werk gaat. 
Ook aan baby's en peuters kan je voorlezen, we delen enkele tips bij elke voorleesfase. Daarnaast staan 
de boekentips verzameld die voor Voorleesweek werden geselecteerd, maar die je uiteraard het hele 
jaar kan voorlezen. Laat je inspireren door deze titels voor kinderen en jongeren tussen 0 en 15 jaar. Of 
beleef het voorleesplezier via de filmpjes van de Voorleesclub. 

iedereenleest.be 

https://iedereenleest.be/voorleestips


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

Jaargang 25, nummer 5 Pagina 3 

(Vraagjes werden opgesteld door de kinderen van L3B) 

Wisten jullie dat we een brief schreven aan het koningshuis? Wisten jullie dat we zelfs post teruggekregen 

hebben?  

 

 

Brief van de koning 

Leerlingen van L3B 



Onze handige Harry’s 
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In de spotlights … onze handige Harry’s 
 

Van links naar rechts : Erik, Eddy en Herman 
Deze handige Harry’s klussen zo hard dat de  

stukken eraf vliegen. Ze isoleren, snoeien, keren, 
zijn loodgieter, elektricien, herstellen stoelen en deuren,…. 

Dank u wel heren. Jullie zijn goudklompjes. 

Bedankt aan iedereen die de zespri kiwisticker had verzameld! We hebben meer dan genoeg stickers en hebben 

ondertussen 20 ballen voor op de speelplaats toegestuurd gekregen. Ik denk dat we zelfs al voldoende stickers 

hebben voor de actie van volgend schooljaar! Goed gedaan!   

Kiwistickers 

Wij zeggen nee tegen pesten! We leerde in de turnles een dansje op het nieuwe lied ‘dromen’. We dansten dit 

allemaal samen op de speelplaats om te laten zien dat we pesten niet oké vinden. Ook hebben we na het knal-

moment een superlange stippenlijn gemaakt met de stippen op onze handen om te tonen dat we er samen aan 

werken en ons best gaan doen.   

Stip it 



Pesten 
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Vrienden zouden hecht moeten zijn 

en vriendschap echt! 

Maar soms zijn ze slecht, 

en dat is niet terecht. 

Soms sluiten ze mij buiten, 

in mijn hoofd zit ik tussen 4 donkere ruiten, 

ik fleur nog op van vogels die fluiten. 

Soms moet ik een liedje zingen, 

op dat moment kun je mij niets dwingen. 

Waren er maar mensen die mij op vingen. 

In mijn hoofd zit een zwart gat, 

ik kan niet eens meten met een gewone lat. 

Ik ben het helemaal zat! 

Ik ben er ook niet meer bij, 

mijn hoofd voelt niet meer van mij, 

en dat allemaal door die pesterij. 

Pesten moet stoppen, 

kijk daarvoor uit jou doppen! 

Voel je je soms alleen, 

maak betere vrienden aan een voor een, 

want niet iedereen is gemeen. 

 

Diete L5B 

Dansen met peters en meters 

Wat leuk om te leren van elkaar! Tijdens de turnles 

kwamen de meters en peters helpen om de kerstdans-

jes aan te leren. De kinderen van het eerste leerjaar 

hadden allemaal een persoonlijke turnjuf/meester. De 

meters en peters hadden het super goed voorgedaan 

en uitgelegd en de kinderen van het eerste leerjaar 

hadden heel goed opgelet en geoefend. Hierdoor wa-

ren de dansjes een groot succes. Filmpjes van het dan-

sen kunnen jullie bekijken op de site. Bedankt voor de 

hulp zesdeklassers!  



Trefbal 
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Op woensdag 1 februari speelden we met vier klassen verschillende matchen trefbal. We deden ons uiterste 

best. Het was ook wel heel spannend. We behaalden knappe scores maar meedoen is toch het belangrijkste! 

Het was een sportieve middag! 

Trefbalgroetjes, klas L3 en L4 

Trefbal 

Woensdagnamiddag 1 februari werden we verwacht in de sporthal van het KTA. 

Daar moesten we het oopnemen tegen andere scholen. Het waren spannende wed-

strijden. We hebben ook enorm veel plezier gehad en oen we ook heel wat prijzen wonnen, kon ons geluk niet 

meer op. Het was supertof! 

Na een geweldig sterke en spannende finale van het trefbaltornooi voor de tweede graad is nu ook derde graad 

met middagsport gestart. Elke dinsdag en donderdagmiddag worden er 2 wedstrijdjes netbal gespeeld. Het zijn 

allemaal goeie ploegjes dus het zal nog spannend worden. We zijn alvast sportief gestart met veel fairplay.   

Middagsport 



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 




