
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 

 
 

Editie 18: 2 februari 2022 

 
 



Beste ouder(s) 

 

Maandag was het dan zo ver, na eenenveertig jaar lesgeven op 

onze school nam Juf Paula afscheid van ’t Centrum. Het werd, 

ondanks alle Corona-maatregelen, toch nog een feestelijke dag. 

De kinderen dansten voor haar en schreven een leuk stukje 

tekst. De oudervereniging zorgde ook voor een klein presentje, 

wat de juf heel dankbaar in ontvangst nam! Ook juf Mirella kwam 

’s middags op bezoek om juf Paula uit te zwaaien. 

 

Vanaf vandaag, 1 februari neemt juf Laura de zorgtaken van juf 

Paula over, wij heten haar graag welkom in ’t Centrum! Zij zal 

vooral helpen in de lagere leerjaren. 

Op het secretariaat bij juf Tamara doet deze maand Melih 

stage. Melih is een oud-leerling van onze school, leuk dat hij hier 

nu een tijdje komt helpen! 

Volgende maandag, op 7 februari, krijgen 32 dappere leerlingen 

van ’t Centrum hun tweede Corona-prik. Wie zijn eerste prik 

mistte hier op school, moet via het vaccinatiecentrum zelf een 

afspraak maken. 

 

Helaas ook weer minder leuk Corona-nieuws. Meester Marc (tot 

en met maandag) en juf Marlies (tot en met woensdag) zijn  nu 

ook uit. Juf Lien en juf Laura vangen de klassen samen met nu en 

dan wat extra hulp van collega’s op. 

Jullie kregen ook een mailtje in verband met de nieuwe regels. 

Kort samengevat is het eigenlijk heel simpel, is je kind niet ziek 

of positief getest? Dan mag het naar school! 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc&Johan  



 

Info 

 

Maandag 7 februari 2022 

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

en 5 (meester Marc).  

Medisch onderzoek voor klas 4b op school  

 

Dinsdag 8 februari 2022 

Het zesde leerjaar gaat op bezoek in het Sint-Fransiscus-

College in Heusden, zij beginnen stilaan na te denken over hun 

schoolkeuze voor het middelbaar! 

 

 

Vrijdag 18 februari 2022 

 

Geen school voor onze leerlingen, dit is de tweede pedagogische 

studiedag. Vandaag zitten de leerkrachten op de schoolbanken. 

 

 

 

 

 

Juf Paula op 

pensioen 
Een tekstje geschreven door de leerlingen van het zesde 

 

 



Juf Paula is na 41 jaar lesgeven, eindelijk op pensioen. Om te 
beginnen is juf Paula superaardig , zo was ze en zo zal ze ook altijd 
zijn. 
Soms kon ze haar sleutels wel eens kwijtraken. Juf Paula kon soms 

heel streng zijn. Juf Paula is natuurlijk niet voor altijd weg, ze blijft 

altijd in ons hart. Ze praat soms wel veel, maar dat is net zo leuk 

aan haar.  

Juf Paula had niet verwacht dat haar laatste dag zo leuk zou zijn! 

Ze heeft koekjes uitgedeeld voor haar laatste dag en die waren 

super lekker! 

 

Leuke weetjes:  
Ik ben Raid maar ,juf Paula noemde me altijd Mohamed ! 
Ik ben Wannes : ik was in het derde nieuw op deze school ,  maar 
toch als ik haar zag , groette ze me met een lieve lach. 
Ik ben Cristian en ik ben de enige die bij juf Paula heeft gezeten van 
ons drie, daarom had ik een leuk liedje in het eerste verzonnen : 
Juffrouw Paula drinkt veel cola met een biertje voor een pleziertje !  
Juf Paula kwam altijd te laat op haar bewaking , maar op 31 
Januari boeide het haar niet omdat ze toch wist dat ze er niet meer 
zou zijn. Dit is ons laatste jaar op deze school , en we zijn blij dat 
we haar pensioen mochten meemaken !!! 
 
Na 41 jaar is juf Paula op pensioen. We kregen sloebertjes als we 

braaf waren. En als we er dan 10 hadden mochten we iets uit de 

cadeautjesmand. We keken elke vrijdag “Ik mik Loreland” dan 

kregen we ook koekjes. Majdouline herinnert zich haar nog van 

toen ze nog in het klasje van juf Paula zat en tijdens de speeltijd 

tegen de voetbalkooi is tegen gerold en heeft ze haar hoofd erg 

bezeerd, de juf verzorgde haar toen heel goed! 

Op het einde van januari 2022 was de dag dat de lieve juf Paula op 

pensioen ging, de hele school deed een volksdans voor haar. Nadat 

we dat hadden gedaan ging juf Paula onze klas nog meer klassen 

langs en gaf ze ons overheerlijke koekjes!!! 


