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S u p e r h e l d e n  

i n  g r o e i 

Schoolfeest 

We nemen afscheid van 

de winter en verwelko-

men de lente.  

De paasvakantie komt 

eraan, dus het zonnetje 

mag komen en de tem-

peraturen kunnen stij-

gen. 

De vogels zingen elke 

ochtend hun lied en de 

natuur komt in bloei. 

 

Binnen Millekemol gonst 

het van de bezigheden nu 

de laatste maanden van 

het schooljaar ingaan. 

Voor sommigen de laat-

ste maanden van het eer-

ste jaar, voor anderen de 

laatste maanden van 

hun loopbaan op onze 

school. 

Elk moment even span-

nend en elke beslissing 

even belangrijk of deze 

nu groot of klein is.  

 

Zit je met een vraag? 

Heb je een bedenking of 

een suggestie? Of wil je 

gewoon eens even je ver-

haal kwijt? 

Weet dat je bij ons altijd 

terecht kan. We luisteren 

graag. Want samen ma-

ken we het beste school. 

Samen zijn we het sterk-

ste team.  

 

Juf Ellen 

Ruim baan, ruim baan, 

hier komen onze super-

helden aan!! 

Op 22 april is het zover. 

Dan staan al onze super-

helden, groot en klein, 

weer klaar om jullie een 

onvergetelijke namiddag 

te bezorgen. 

Met optredens, spelle-

tjes, hapjes, drankjes, 

een grote prijzenkraam, 

springkastelen,… alles 

erop en eraan. 

De deuren gaan open om 

12.15 u. en vanaf dan is 

het puur genieten. 

 

Maar o wee o wee, heb je 

het al gemerkt? We zijn 

met zoveel superhelden 

dat we onze krachten 

verdelen. Je gaat een 

deel van ons kunnen vin-

den op Millekemol en het 

andere deel op Molle-

kemil.  

We laten onze super-

krachten zien aan onze 

familieleden in de warm-

te van de turnzalen. Hou 

dus zeker de planning in 

het oog die je gaat ont-

vangen via de uitnodi-

ging en de schoolfeest-

brief.  
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Megaspalenpaleis 
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We deden heel sportieve activiteiten. 

We deden een race op het springkasteel. 

We mochten steppen.  

We hebben gebowld en gehockeyd. 

We hebben met een springtouw mogen 

springen. 

We hebben met een grote bal gespeeld. 

We hebben twister gedaan. 

We hebben een parcours gedaan waar we ons 

evenwicht goed moesten houden. 

We hebben bekers moeten stapelen. 

Als we moesten opruimen ging er muziek. 

We hebben veel plezier gehad. 

 

Leerlingen, tweede leerjaar B 

Netbaltornooi 

Op woensdagnamiddag namen de leerlingen van 

het 5de en het 6de leerjaar deel aan het netbaltoer-

nooi in de turnzaal van de Rozenberg. Alle ploegen 

eindigden in de top 3.  Er was zelfs een ploeg eerst! 

We hebben ook sportief gespeeld, het was heel 

leuk. 

 

Mart, Mila, Len en Stella (5de leerjaar) 



GSM-inzamelactie 
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Dinsdag 21/3 heeft de finale van het netbal-
tornooi plaatsgevonden. Ze deden het met veel 

overtuiging namelijk met 12 punten voor-
sprong. We hebben de finale met enthousiasme 
gespeeld. We hadden veel zenuwen maar het is 
wel gelukt. Ploeg 16 van 6B is gewonnen tegen 
ploeg 12 van 6A. Het was heel spannend. We 

hadden veel supporters zelfs Taod de knuffel 

kwam kijken .  Iedereen heeft zijn best ge-
daan en iedereen had plezier. Het was een 

topdag! 

         

                  Ella en Annelien 6B  

Netbaltornooi 

Van 23 januari tot en met 5 februari liep onze gsm-inzamelactie van Good Planet. Maar liefst 382 
gsm’s werden er door jullie ingezameld!  Goed voor 46.3 kg kostbare materialen. Deze materialen ko-
men zo opnieuw in omloop. Als beloning krijgt onze school 7 laptops. 

Heb je nog een oude gsm liggen en wil je hem graag aan onze school doneren? Geen nood, volgend 
jaar schrijven we opnieuw in voor deze actie! Ik ben benieuwd of we dan weer zo’n topresultaat beha-
len! 

Hartelijk bedankt allemaal!  

Als beloning mogen jullie onderstaande mobiele telefoons bij het juiste jaartal plaatsen. Veel succes! 
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Klusdag 
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Dank u wel aan de harde werkers op onze klus-

dag. Dankzij hun zit onze kleuterschool volgende 

winter veel warmer en zijn onze stookkosten veel 

minder. De isolatie kan zijn werk doen. Wat is 

dat een knap staaltje aan isolatiekunsten!! 

 

Ook ons speelhoekje kreeg een transformatie 

dankzij juf Leentje. Het is ordelijk, proper en 

overzichtelijk. Knap gedaan! 

Peter en meter knutsel 

Woensdag 22 maart hebben de 

kinderen van het 6de leerjaar en 1ste leer-

jaar een peter en meter Paas knutsel gehad. 

Elk kind mocht een eigen idee meebrengen 

en mocht het samen met zijn/haar meter 

of peter kind maken. Er waren veel leuke 

en originele ideeën zoals: een paasmandje, 

kuikentjes, konijntjes en nog veel meer. 

We vonden het allemaal super tof . 

                                    Happy end    

                                                                                  

Lonne en Nore, zesde leerjaar B 

Winter 

In de sneeuw en in de kou, 

jij dicht bij mij en ik bij jou. 

Dicht bij elkaar, we houden ons warm, 

we zitten voor de kachel arm in arm. 

Dan beslis jij om naar buiten te gaan, 

je laat me achter en ziet me niet staan. 

Dat zet ik toch mijn eerste stapjes in de sneeuw, 

ik voel me zo sterk net als een leeuw. 

Anse 5B  

 

Voor mijn valentijn 

Hallo, mijn valentijn.  

Ik hoop dat jij van mij zal zijn.  

Ik hou van jou  

zelfs in de kou. 

Williams 5B 

Valentijn 

Valentijn is fijn, 

Iedereen kan lief zijn.  

Kijk eens om je heen  

met zijn tweetjes knus bijeen.  

Diete 5B 

 

Een hartje voor ik ga  

Een hartje hier en eentje daar,  

mijn valentijnscadeau is klaar.  

Ik doe mijn rode lippenstift aan, 

nu ben ik klaar om te gaan.  

Magali 5B 
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Ik kan het slot van een stripverhaal schrijven 

Reynaert en Tijl, vierde leerjaar A 



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 

Dank u wel allemaal 

Kienavond, fuif, tombola, pizzaslag,…  

We hebben dit schooljaar al veel gevraagd. Maar wat doen we als 

school met deze opbrengsten? 

 

Wel, hebben jullie de nieuwe speeldrone al gezien op de speel-

plaats van de kleutertjes? Die heeft het oudercomité ons geschon-

ken.  

Er is een nieuwe mat kunstgras aangekocht om de speelheuvel 

volledig af te werken en er komen nog 2 speeltoestellen aan die de 

speelplaats van de kleuters aangenamer gaan maken. 

 

Ook voor de speelplaats van Millekemol zijn er reeds plannen ge-

maakt.  

En samen met het oudercomité zal er nagedacht worden om ook op 

Millekemol samen een investering te doen.  

 

Zo zie je maar,… dankzij jullie kunnen we heel wat realiseren. 

Stap voor stap. 

 

Dank u wel allemaal. Zonder jullie is dit niet mogelijk. 



Ons mailen kan op: ocmillekemol@gm
ail.com

nieuws van het oudercomite

Klusdag
Een team van hardcore klussers heeft op de
recentste klusdag ervoor gezorgd dat onze
school weer wat energievriendelijker is
geworden.

De zolder boven de kleuterschool kreeg een
dikke laag isolatie. Een heel arbeidsintensief
karwei!

Wil je zelf graag eens gezellig meeklussen, kom
dan zeker langs op onze volgende klusdag…

Pizza- en pastaslag
Vorige vrijdag hadden we onze jaarlijkse
Pizza- en Pastaslag. We hopen dat het bij
iedereen heeft gesmaakt! De schoolkas
werd alvast goed gespijsd met 3080 euro

extra voor al onze projecten.

Het was een drukke maand voor het Oudercomité. Heel wat
activiteiten stonden op de planning en de voorbereidingen
voor het schoolfeest zijn in volle gang.

We kunnen alle ouders, helpers en sympatisanten die
hun schouders onder al deze activiteiten zetten, niet
voldoende bedanken voor hun inzet. Zonder hen waren
activteiten zoals de Pizzaslag, Klusdag of het Ontbijt op
school niet mogelijk.

Ontbijt op School
Op woensdag 8 maart zorgden we vanuit het oudercomité voor een
voedzaam en gezond ontbijt op school voor al onze kleuters en leerlingen.

Al zéér vroeg waren onze helpende ouders in de weer om liters melk,
bergen eieren en gigantische plakken kaas en ander beleg aan te sleuren
en klaar te maken voor een heerlijk ontbijtje.

De blije gezichtjes van de kinderen doen vermoeden dat ze er écht van
hebben genoten.
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Zoals je kan lezen was het een drukke maand en dan moet het
jaarlijkse top event nog komen!

Het schoolfeest is elke keer weer een hele organisatie waar heel
wat mensen voor nodig zijn om er een onvergetelijk feest van te
maken voor iedereen.

Net zoals de voorbije jaren zijn we dan ook nu weer op zoek naar
ouders of grootouders die willen helpen tijdens één van de
verschillende shiften van het schoolfeest.

Wil je komen opbouwen, afbreken, opdienen of op een andere
manier enkele uurtjes van je tijd inzetten voor de school? Laat dan
zeker iets weten! Alle hulp is meer dan welkom.

Schoolfeest

Klusdag
2023

Voor in de agenda
Za 22/04 Schoolfeest
Di 02/05 Vergadering Oudercomité


