
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

De krant staat voor een groot stuk in het teken van juf Paula. 

Deze topjuf draait momenteel haar laatste lesdagen hier op 

school. Meer dan veertig jaar lang gaf ze elke schooldag het 

beste van zichzelf om de kinderen die bij haar in de klas zaten 

vooruit te helpen. En dat heeft ze gedaan met hart en ziel, tot 

de laatste dag. Deze week bijvoorbeeld, kwam zij recht uit 

quarantaine in de klas van meester Jens. Zo werd de Corona-

afwezigheid van meester Jens herleid tot een voetnoot, een 

kleinigheidje. Een juf met zoveel ervaring staat graag nog eens 

een paar dagen in haar habitat, het eerste leerjaar! 

Een beetje verderop in dit krantje, heeft de juf zelf ook een 

afscheidsbriefje geschreven Wij gaan haar missen en hopen van 

harte dat wij haar nog vaak gaan terugzien. Op elk feestje, 

groot of klein, zullen wij haar uitnodigen. Nu gaan wij nog even 

met volle teugen genieten van de paar dagen die wij nog samen 

hebben. En dan kan de juf beginnen aan haar supergrote vakantie 

die nooit meer eindigt! Dankjewel juf Paula en heel veel plezier 

bij alles wat je nog gaat ondernemen! 
 

De voorbije weken zijn er al een paar nieuwe kinderen 

ingeschreven en aangemeld. Doordat de ouders nu online moeten 

aanmelden gaat dit al heel vroeg van start. De eerste plekjes in 

de kleuterklasjes van juf Katie en Nathalie zijn al besproken! 

Deze week was het niet zo druk op school. Twee klassen in 

quarantaine, 10 leerkrachten afwezig (gelukkig niet allemaal 

tegelijk),meer dan vijftig kinderen thuis… Wat zullen wij blij 

zijn als Covid straks voorbij is, pfff; 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc&Johan  



Brief van de juf 

Beste directie, collega’s, ouders, grootouders…….en iedereen die 

dit leest, 

Dit schooljaar is voor mij heel speciaal begonnen. Bij alles wat ik 

deed dacht ik: “Dit is de laatste keer”. Ook bij het schrijven van 

deze tekst.  

Na 41 jaar werken mag ik vanaf 1 februari genieten van een 

welverdiend pensioen.(zoals dat zo mooi gezegd wordt). 

Ik heb het geluk gehad om 25 jaar te mogen werken met de 

jongste kinderen van de lagere school. Het is een zalige leeftijd 

waarop je een “soort superheld” bent voor de kinderen. Het is 

ook een leeftijd waarop de kinderen heel spontaan zijn. Dikwijls 

moest ik lachen om hun grappige uitspraken. Hier enkele 

voorbeeldjes die ik mij herinner: 

“Juf wil je mijn veters binden?” , “Natuurlijk Mathias!” 

Ik bukte mij waarop Mathias zei: “Juf, je hebt een snor.” 

(enkele blonde haartjes op mijn bovenlip) “Mathias weet je hoe 

dat komt?” “De juf drinkt veel melk.” 

Nog eentje, van dit schooljaar. “Juf, het ruikt hier naar koffie!” 

“Ja Elias, ik heb juist een tasje koffie gedronken. Drinkt jouw 

mama ook graag koffie?” “Neen juf, want ze is nog niet zo oud.” 

Wat voelde ik mij ieder jaar opnieuw trots op het einde van het 

schooljaar met de prestaties die ik samen met de 

zorgleerkracht, parallelleerkracht, logo……. geleverd had.  

Dank u wel hiervoor! 



Ook jullie: ouders, grote zus, grote broer, grootouders jullie 

hebben zeker je steentje bijgedragen. Voor de zoveelste keer 

vroeg ik jullie om thuis te oefenen. Waarschijnlijk hebben jullie 

dikwijls gedacht: “Daar is ze weer met haar gezeur” maar toch 

deden jullie het maar, elke keer opnieuw. 

Dikke merci hiervoor! 

Het was niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar … 

dankzij jullie beste directie, collega’s, ouders, 

grootouders…..slaagde ik erin om elke dag opnieuw terug in mijn 

klasje te staan en het beste van mezelf te geven. 

Het laatste anderhalf jaar werkte ik halftijds en ontfermde ik 

mij over een kleine groep kinderen van het vierde leerjaar.  

Eens met oudere kinderen werken was ook best de moeite. Ik 

zag ze op hun tempo groeien in hun kunnen, en samen waren we 

dan heel enthousiast. Dikwijls lachten we samen omdat ik mij 

alweer van naam vergiste of omdat ik het smartbord een beetje 

om zeep hielp. Gelukkig was er steeds weer een handige Harry 

om me terug op weg te helpen. 

Bedankt 4de klassers om er fijne uurtjes van te maken. Ik ga 

hier zeker nog aan terugdenken. 

Zo, nu ben ik aan het einde van mijn Latijn. 

Hopelijk zie ik jullie allemaal terug op de feestelijke opening van 

onze nieuwe school. 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Paula Frederix 

 



Info 

 

Maandag 31 januari 2022 

Derde zwembeurt voor de klassen 4a (juf Renilde), 2b (juf Elke) 

en 5 (meester Marc).  

Allerlaatste schooldag voor juf Paula! 

 

Dinsdag 1 februari 2022 

Instapdag voor kleutertjes geboren voor 1 oktober 2019 

Medisch onderzoek voor klas 4a (op school) 

 

Woensdag 2 februari 2022 

 

Donderdag 3 februari 2022 

Medisch onderzoek voor de kleuters geboren in 2018 

 

Vrijdag 4 februari 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 


