Wist je dat......
Juf Anke ‘s morgens al om 5 minuten voor half 6
opstaat? En wij dat wel héél erg vroeg vinden?
Juf Nienke ooit helemaal naar Gambia op vakantie
is geweest? En dat dat gewoon met school was? Dat
willen wij ook!
Meneer Djordy het lerarentoilet een 7,5 geeft? En
wij dat ook van onze wc's zouden willen zeggen?
Juf Hannelore haar vriend een 9 geeft? En wij vinden
dat hij daar gerust blij mee mag zijn?
Juf Ingeborg het leren lezen en het meegeven van de
juiste bagage voor in de toekomst, het belangrijkste
vindt wat kinderen leren op school?
Juf Diana het schoolplein zou veranderen als ze de
directeur was? En wij dat nu ook wel eens zouden
willen?
En juf Shelly 9 paar hoge hakken heeft? En dat wij
(de meiden) dat ook wel zouden willen?
Juf Anneke haar lievelingsdier een Belgisch
trekpaard is omdat ze gewoon een hele dag in de
regen kunnen staan en toch gelukkig zijn?
Meneer Falco ‘Alles is goed’ een prachtig lied vindt?
En wij ook!
Juf Margo een verdieping op de school zou willen
bouwen met allemaal leuke spelletjes als we heel
veel geld zouden hebben?

En meneer Peter zijn lievelingskleur blauw is omdat
dit aan de zee doet denken?
Juf Rachelle twee katjes heeft die Saartje en Mieke
heten?
Juf Annemarie haar lievelingswebsite Pintrest is
omdat je daar zoveel leuke ideetjes op kan doen?
Meneer Jeroen wel 7 uur per dag achter de
computer zit en maar liefst 12 paar schoenen heeft?
En wij dat best veel vinden?
Meneer Marty wel honderden klusjes per week doet?
Kopiëren, ballen van het dak halen, tuintjes
bijhouden, boodschappen, klusjes in de klas,
lamineren en nog héél véél meer! En wij niet weten
wat we zonder meneer Marty zouden moeten?
En dat juf Cathy elke dag 10 minuutjes nodig heeft
voor haar haar, maar als ze het gewassen heeft wel
1,5 uur? En dat wij haar haar altijd zo mooi vinden?
Juf Anneke het bos zo leuk vindt omdat het haar
rustig maakt en omdat ze daardoor weer heel veel
nieuwe ideeën krijgt? En dit bij ons ook zo werkt als
we bij de Witte Raaf zijn?

Zo! Dan bent u ook weer op de hoogte van de
laatste roddels!
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