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Dit kleine lichtje wordt aangestoken door een klein 

kindje aan de waakvlam in Bethlehem. 

 

Dan gaat dit lichtje in het vliegtuig en vliegt het naar 

alle windstreken van de wereld om een boodschap van 

vrede te brengen. 

 

Ook bij ons is het lichtje aangekomen. Op deze manier 

brengen we de vrede binnen in onze school, onze fami-

lie, ons gehucht,… 

 

Want soms zijn we bang in het donker. Dan zijn we blij 

met een lichtje. Het geeft ons een veilig gevoel. 

 

We kunnen ook lichtjes zijn voor elkaar. Jij en ik kunnen lichtpuntjes zijn voor 

anderen. We kunnen anderen een duwtje in de rug geven als ze het even niet 

meer zien zitten. 

 

Vriendschap, liefde, vrede… Heel veel lichtpuntjes. Dat is wat ik jullie allemaal 

toewens. 
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S u p e r h e l d e n  

i n  g r o e i 

Dag van de directeur 

Juf Ellen werd in de bloemetjes gezet. Gedurende de dag werd ze in elke klas ont-

vangen waar ze telkens iets kreeg om haar taak wat te verlichten. 

Soep (en een groepsknuffel): warmte hebben 

we allemaal nodig, letterlijk en figuurlijk. 
Bellenblaas om af en 

toe eens uit te blazen. 
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Elk jaar houden de kinderen van het derde en vierde leerjaar een trefbaltornooi. 

Ploegen spelen onderling tegen elkaar. Spannend!! Tegen wie moeten we spelen? Gaan we winnen?  

Wie speelt de finale? En uiteindelijk was het zover. De finale werd gespeeld door een ploegje van 3 A en een 

ploegje van 4 A. Er werd hevig gesupporterd en het bleef ongelooflijk spannend tot het einde. 

De winnende ploeg werd 3A. Voor de eerste keer een derde leerjaar! Knap gedaan! 

Een dikke proficiat aan alle spelers van het tornooi en ook een dikke proficiat voor juf Liza !  

Trefbaltornooi  
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Opbrengst Operatie Proper 
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Vorig jaar hebben we met onze school deelgenomen aan Operatie Proper van Mooimakers.  We gin-

gen zwerfvuil rapen in de straten rond onze school. In de klassen leerden we over de zwerfvuilproble-

matiek aan de hand van themalessen. We telden hoeveel zwerfvuil er op de speelplaatsen, in de toi-

letten, in de gangen,… lag. 

Voor deze inzet zijn we beloond. We kregen een beloning ter waarde van 550 euro! 



2A wint extra turnles door deelname scholencross 
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Superkat 
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In de klas werkten we rond het boek ‘superkat’. Een bijzonder prentenboek over hoe gewoon zijn ook heel bij-

zonder en super kan zijn. Je mag blij zijn wie je bent.  

Alle leerlingen ontwierpen hun eigen ‘superkat’  en een eigen naam hiervoor. Kijk maar eens naar enkele re-

sultaten. 

Leerlingen L3 

Voor het eerst gecijferd 

Joepie! We hebben deze maand voor de eerste keer gecijferd  ! 

Leerlingen L3B 



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 






