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Naam; Jente Boeren
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Deels klasleerkracht 5A, deels zorgleerkracht
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Het minst leuke vak vond ik taal. Het leukste
vak uiteraard bewegingsopvoeding!
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Als ik het me goed kan herinneren, maar één keer.
Dit wilde ik vroeger worden; Ik had nog geen idee wat ik wilde worden
Bijna niemand weet dat; Ik in het programma ‘Boer zkt vrouw’ wel minutenlang in beeld kwam
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Persoon? Geef mij maar liever een dier! En dan wel een
vogeltje a.u.b.
Mijn grootste blunder ooit;Tijdens het shoppen, mijn vriend bij de hand nemen terwijl het in werkelijkheid een
onbekende was ... Oeps!
Ik word chagrijnig van; Dingen kwijtraken en ze niet meer terugvinden ...
Dit ben ik in drie woorden; Spontaan, behulpzaam en flexibel
De beste uitvinding ooit; Een fototoestel
Mijn beste herinnering aan deze school; De toffe collega’s
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Wok met noedels!
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Praag
Naam; Juf Eline
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Op vrijdag 1A, andere dagen
zorgleerkracht
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd;
- leukste vakken: aardrijkskunde en L.O.
- stomste vakken: geschiedenis
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Geen één keer
Dit wilde ik vroeger worden: Sinds het zesde leerjaar al leerkracht lager onderwijs,
daarvoor kapper
Bijna niemand weet dat; Ik ooit in de Flair heb gestaan met mijn beste vriendin
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Katrin Kerkhofs, vrouw van Dries
Mertens
Mijn grootste blunder ooit; Een emmer popcorn in de bioscoop laten vallen
Ik word chagrijnig van; Mijn vriend die herhaaldelijk vraagt om op te staan
Dit ben ik in drie woorden; Hulpvaardig, enthousiast en sportief
De beste uitvinding ooit; Balpen
Mijn beste herinnering aan deze school; Het geweldige team, de enthousiaste kids en vele vrijwilligers!
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Pasta (met zalm)
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Nösslinge in Zweden
Naam; Wim Van den Heuvel
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Zorgcoördinator
Wie zoekt die vindt mij we
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd;
Wetenschappen vond ik fantastisch, boekhouden was niet echt mijn
favoriet
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Geen commentaar 
Dit wilde ik vroeger worden; Piloot, archeoloog
Bijna niemand weet dat; Wat ik nog bijna niemand verteld heb
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Miyamoto Musashi
Mijn grootste blunder ooit; Een dame gefeliciteerd die niet zwanger was…
Ik word chagrijnig van; Onrecht
Dit ben ik in drie woorden; Positief, bedachtzaam, levensgenieter
De beste uitvinding ooit; Papier
Mijn beste herinnering aan deze school; Overdracht aan het monument
van Miet Verhoeven
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Als ik slaap wil dat zeggen dat ik moe ben en kan je me dus best
laten slapen…
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Himeji kasteel in Japan

Naam; Carine Proost
Leerkracht klas/ werzaamheden De Vlinder; 4A
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Breien , haken en naaien kortom handwerk
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit
Dit wilde ik vroeger worden; Fotograaf
Bijna niemand weet dat; nvt
Deze personen zou ik graag voor één dag willen zijn; nvt
Mijn grootste blunder ooit; Van de stoel vallen
Ik word chagrijnig van; Liegen
Dit ben ik in drie woorden; nvt
De beste uitvinding ooit; Iphone
Mijn beste herinnering aan deze school; Leuke kinderen
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Een warme wafel
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Parijs
Naam; Anne Mercelis
e
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Juf van het 4 leerjaar B
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: muzische vorming,
stomste: wetenschappelijk werk
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Oepsie, 1 keer
Dit wilde ik vroeger worden; Een tandarts
Bijna niemand weet dat; Ik eigenlijk helemaal gek ben op flamingo’s 
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Een knappe filmster op de rode loper in
Hollywood
Mijn grootste blunder ooit; Struikelen tijdens een trouwfeest 
Ik word chagrijnig van; Heeeeel veeel regenweer
Dit ben ik in drie woorden; Genieten, lachen, snoepen
De beste uitvinding ooit; Chocolade ;-)
Mijn beste herinnering aan deze school; Alle toffe kids die ik heb mogen leren kennen
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Alle pasta’s en pizza’s
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Kroatië

Naam; Ingrid Van Esbroeck
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Directeur
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste : wiskunde stomste: ?
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; /
Dit wilde ik vroeger worden; Sociaal werker
Bijna niemand weet dat; Onze kat wel eens een vis durft op te eten uit de vijver van de buren.
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Ik heb geen echt 'idool'!
Mijn grootste blunder ooit; Ga ik hier niet verklappen. Deze achtervolgt mij misschien nog de rest van mijn
loopbaan!
Ik word chagrijnig van; Gezaag en gezeur en slecht gemaakte afspraken!
Dit ben ik in drie woorden; Ingrid Van Esbroeck
De beste uitvinding ooit; Het lamineerapparaat
Mijn beste herinnering aan deze school is; Moeilijk te kiezen. Elke moment dat ik zie dat kinderen deugd
hebben, dat er leuke dingen gebeuren, dat leerkrachten gezellig zitten te kletsen, leerlingen heel hard sporten
bij 25 graden...
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Vegetarische pizza
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Noorwegen

Naam; Juf Griet Potters
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Trotse juf van klas 2B
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Rekenen en
voorlezen zijn nog steeds mijn favoriet. Frans deed ik dan weer minder graag.
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Geen enkele keer en daar ben ik
fier op! Onlangs werd ik even uit de klas gestuurd door mijn leerlingen maar dat
was omdat ze een leuke verrassing hadden voor mij…
Dit wilde ik vroeger worden; Ja hoor…juf. Ik bedacht ooit dat ik wou deelnemen
aan het programma ‘de droomfabriek’ een programma van lang geleden. En
dan zou ik graag les geven aan mijn eigen juffen en meesters van de school. Ik
heb me nooit ingeschreven…ik heb mijn eigen droom waargemaakt en daar ben
ik trots op.
Bijna niemand weet dat; Tja…dat ga ik niet aan jullie neus hangen…want dan is
het geen geheim meer…hihi!
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Mijn opa…wij waren twee handen op één buik!
Mijn grootste blunder ooit; Ik heb ooit het alarm laten afgaan in het restaurant waar ik stage liep, dat was
even schrikken…oeps.
Ik word chagrijnig van; Pesten, liegen, schelden en ruzie maken…dat vind ik echt niet fijn!
Dit ben ik in drie woorden; Een bezinner: ik denk over alles heel hard na. Liefdevol: je krijgt altijd een nieuwe
kans. Goedlachs: kleine dingen maken me blij.
De beste uitvinding ooit; De strijkdienst…want strijken doe ik echt niet graag!
Mijn beste herinnering aan deze school; Dat zijn er teveel om op te noemen! Alle leerlingen die bij mij in de
klas gezeten hebben zal ik nooit vergeten!
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Een lekkere salade op een terrasje in goed gezelschap smaakt
altijd!
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Met de rugzak rondtrekken door Finland…daar kan je mooi
uitrusten aan één van de vele meertjes midden in de natuur!

Naam; Nancy Torremans
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Klasjuf 3A
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd;
Leukste vak: Nederlands
stomste vak: rekenen
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Bij mijn weten nooit
Dit wilde ik vroeger worden; Juf of vroedvrouw
Bijna niemand weet dat; Lenzen draag
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Een echte prinses
Mijn grootste blunder ooit; Over mijn eigen voeten gevallen op de
dansvloer
Ik word chagrijnig van; Ruzie
Dit ben ik in drie woorden; Grappig, lief, zorgzaam
De beste uitvinding ooit; Snoep
Mijn beste herinnering aan deze school; De collega’s die mij direct welkom heetten toen ik hier begon te
werken
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Italiaans: pasta, lasagne, pizza, …
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Mexico

Naam; Ilse Peeraer
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Leerkracht 1A
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: Biologie, chemie, Nederlands, zang
/ stomste: Tekenen, turnen
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit!!!! Ik was een brave leerling!!!
Dit wilde ik vroeger worden; Leerkracht
Bijna niemand weet dat; Ik een grote fan ben van Bryan Adams!!!!
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Adele
Mijn grootste blunder ooit; Midden in een restaurant ben ik gestruikeld en daar zat ik op mijn knieën!!!
Ik word chagrijnig van; Regen!!!!!
Dit ben ik in drie woorden; Lachebek, kletskous, creatief
De beste uitvinding ooit; Een elektrische fiets!!! Ik kom er bijna elke dag mee naar school!!!
Mijn beste herinnering aan deze school; Al die lieve, toffe leerlingen !!!!
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Melkchocolade, witte pralines van Leonidas!!!!
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Plitvicemeren in Kroatië!!!
Naam; Els Aerts
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Leerkracht van 2A
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: tekenen/knutselen, stomste: turnen
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit
Dit wilde ik vroeger worden; Juf of architect
Bijna niemand weet dat; Ik soms scheel kijk als ik moe ben.
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Een miljonair
Mijn grootste blunder ooit; Een half pak zout in de soep laten vallen
Ik word chagrijnig van; Slecht weer
Dit ben ik in drie woorden; Zorgende creatieve snoeper
De beste uitvinding ooit; Afwasmachine
Mijn beste herinnering aan deze school; De vele lieve vrolijke kinderen
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Desserten
Eén van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Corfo
Naam; Driesen Caroline
Leerkracht klas/ werzaamheden De Vlinder; Juf van de paddenstoelenklas 1 - 2 de kleuterklas
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: knutselen en sport stomste: frans
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit
Dit wilde ik vroeger worden; Kleuterjuf
Bijna niemand weet dat; Ik super graag ijsjes eet
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Mega mindy
Mijn grootste blunder ooit; Ik vergat ooit een kleuter mee te geven naar de buitenschoolse opvang, met als
gevolg dat ik hem zelf heb weg gebracht, mama bleef zo lang weg?
Ik word chagrijnig van; Te weinig slapen
Dit ben ik in drie woorden; Vrolijk, lief, kindvriendelijk
De beste uitvinding ooit; Wasmachine, wat zouden we toch zonder doen.
Mijn beste herinnering aan deze school; Super toffe collega's!!
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Slaap is heilig, maak me liefst niet wakker.
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; In een bootje op de oceaan midden in een school dolfijnen.
Naam; Juf Dorien
Leerkracht klas/ werzaamheden De Vlinder; Kleuterjuf bij de 5- jarigen
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: knutselen, stomste: breuken bij
rekenen
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Geen enkele keer 
Dit wilde ik vroeger worden; Kleuterjuf
Bijna niemand weet dat; Volgend jaar ga trouwen!!
Deze persoone zou ik graag voor één dag willen zijn; K3 met 2 of meer danstalentjes van de klas
Mijn grootste blunder ooit; Voor mij een weet, voor jullie een vraag
Ik word chagrijnig van; Ochtendmensen

Dit ben ik in drie woorden; Creatief, verliefd, en hopelijk een leuke, lieve juf!
De beste uitvinding ooit; Keyfinder.. Dat zou ik me toch echt eens moeten aanschaffen!
Mijn beste herinnering aan deze school; De leuke herinneringen die ik jaar na jaar opbouw met de kindjes en
mijn collega-tjes. De dikke knuffels en tekeningen van de kindjes.
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Pasta met scampi
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Egypte
Naam; Annelies Van Der Flaas
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; De turnjuf
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd;
Lichamelijke opvoeding en biologie de leukste, de stomste: waren er
die ???? ik vond eigenlijk alles leuk
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooooooit
Dit wilde ik vroeger worden; Fakir
Bijna niemand weet dat; ???
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Gewoon
mezelf
Mijn grootste blunder ooit; Tijdens het uitleggen tegen toestellen
botsen(dat gebeurt nogals eens)
Ik word chagrijnig van; Ruzie
Dit ben ik in drie woorden; Sportief, vrolijk, competetief
De beste uitvinding ooit; Bed
Mijn beste herinnering aan deze school; Al die topkinderen
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Tony’s chocolade
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Cuba en Tanzania
Naam; Elke Leysen
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Juf van klas 3B
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: psychologie en media, stomste:
aardrijkskunde
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit
Dit wilde ik vroeger worden; Verpleegster of leerkracht
Bijna niemand weet dat; Dat blijft mijn geheimpje…
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Een vroedvrouw
Mijn grootste blunder ooit; Het alarm van de kerk in Baarle-Hertog laten afgaan
Ik word chagrijnig van; Honger
Dit ben ik in drie woorden; Klein, perfectionistisch en genieter
De beste uitvinding ooit; Vliegtuig
Mijn beste herinnering aan deze school; Hoe gek het ook klinkt, maar ik ga de MIDI toch missen hoor
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Ik eet graag frietjes, maar je moet me voor niets wakker maken
hoor
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Ambleteuse in Frankrijk
Naam; Juf Karlien
Leerkracht klas/ werzaamheden De Vlinder; De kleinste kleuters starten hun loopbaan bij mij
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Ik genoot zelf altijd van tekenen en
knutselen. Frans was een nachtmerrie !!!
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit !!
Dit wilde ik vroeger worden; Kleuterjuf
Bijna niemand weet dat; ...kan ik niet zeggen natuurlijk ;-)
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn;
Mijn grootste blunder ooit; Vertel ik niet anders wordt hij zeker ooit tegen mij gebruikt...
Ik word chagrijnig van; Regen en andere chagrijnige mensen
Dit ben ik in drie woorden; Creatief , levensgenieter en gevoelig
De beste uitvinding ooit; Gin-tonic
Mijn beste herinnering aan deze school; De grootoudersfeestjes

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Niets !!! Ik vind slapen het heerlijkste wat er is, dus als je me
wakker maakt heb ik een vreselijk humeur !!!
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Kreta ….zalig !!!
Naam; Summy Verthé
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Ik geef halftijds les in het zesde leerjaar B
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Mijn leukste vakken waren knutselen en
wiskunde. Mijn stomste vakken waren zwemmen en basketbal. Ik kon dat niet goed en kon ook nooit de
basketbal in de ring gooien
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Eigenlijk nooit, ik was een heel braaf meisje
Dit wilde ik vroeger worden; Ik wilde altijd schooljuf worden. In onze garage hing een schoolbord en ik speelde
altijd schooltje
Bijna niemand weet dat; Dat ik ook skilerares ben geweest in Zwitserland
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Ik zou graag eens kunnen zingen als Adele en dan ook zo’n
groot applaus krijgen. Helaas zal deze droom niet uitkomen, want ik kan helemaal niet zo goed zingen!
Mijn grootste blunder ooit; Met de nieuwe auto van mijn man op een boomstronk gereden
Ik word chagrijnig van; Slecht weer en koude voeten!
Dit ben ik in drie woorden; Klein, levensgenieter, groot moederhart
De beste uitvinding ooit; Een vaatwasmachine, want ik doe niet zo graag de afwas
Mijn beste herinnering aan deze school; Toen ik ging trouwen hebben ze me verrast en is mijn man naar
school gekomen. Dit was echt een hele mooie herinnering!
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Frietjes van de frituur!
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Gambia

Naam; Liesbeth Swaenen
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; 5B
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Mijn leukste vak
was knutselen en tekenen, mijn stomste vak was economie
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; 0 keer
Dit wilde ik vroeger worden; Secretaresse of kapster
Bijna niemand weet dat; Ik hou van uitgebreid ontbijten
Deze personen zou ik graag voor één dag willen zijn; Jennifer Aniston
Mijn grootste blunder ooit; Tijdens de autorijles de afrit in plaats van de oprit nemen
van de snelweg
Ik word chagrijnig van; Lawaai
Dit ben ik in drie woorden; Lief – sportief – creatief
De beste uitvinding ooit; Een douche
Mijn beste herinnering aan deze school; Heel fijne collega’s
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Frietjes van de frituur
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Rocky Mountains
Naam; Annemie Van Den Heuvel
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Leerkracht 6A
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: knutselen,
stomste: Ik vond alles fijn!
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit
Dit wilde ik vroeger worden; Verpleegster of ergotherapeut
Bijna niemand weet; Dat ik heel graag 'touwtje spring'
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Adèle!
Mijn grootste blunder; Op kamp gaan en toiletzak vergeten
Ik word chagrijnig; Als kinderen niet luisteren
Dit ben ik in drie woorden; Structuur, geduld, sociaal
De beste uitvinding ooit; Een bril
Mijn beste herinnering aan deze school; Dat een leerling een hele grote, lekkere

aardbeientaart had gemaakt voor mijn verjaardag en heel mooi had versierd!
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Verse pistolets met hesp en kaas
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Het Zwarte Woud in Duitsland
Naam; Lore Verschueren
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Leerkracht van 2a, 5b (tot 30 april), 6b en zorg
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: rekenen en
turnen, stomste: Begrijpend lezen
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit  !
Dit wilde ik vroeger worden; Bloemschikster of secretaresse
Bijna niemand weet dat; Ik vorig jaar 82 km heb gewandeld in 15 uur
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Minister van onderwijs
Mijn grootste blunder ooit; Vroeger had ik mijn juf eens aangesproken met ‘mama’
Ik word chagrijnig van; Veel regen en wind
Dit ben ik in drie woorden; Vrolijk, optimistisch, streng maar rechtvaardig
De beste uitvinding ooit; Afwasmachine
Mijn beste herinnering aan deze school; De school heeft zoveel verschillende en
onbekende kamertjes/plaatsen. Je kan op onze school steeds op ontdekkingstocht gaan
en nieuwe plaatsen ontdekken.
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Tiramisu
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Ik heb ooit prachtige watervallen in Turkije bezocht
Naam; Ilse Sas
Leerkracht klas/ werzaamheden De Vlinder; Juf 5A
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Leukste: voorlezen, stomste: wiskunde
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Heel vaak want ik was graag de
boodschapper van de leerkracht 
Dit wilde ik vroeger worden; Juf, dus dat heb ik goed gedaan hè!
Bijna niemand weet dat; Ik stiekem verliefd ben op Romelu Lukaku 
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; J.K. Rowling, want wat
moet het geweldig zijn om een figuur als Harry Potter te verzinnen waar heel de
wereld van in de ban raakt!
Mijn grootste blunder ooit; Heel erg hard gillen omdat kinderen op 1 april een
nepspin in de bovenste lade van mijn bureau gestopt hadden. Meester Mark
kwam zelfs kijken wat er aan de hand was!
Ik word chagrijnig van; Ruzie en pesten op school
Dit ben ik in drie woorden; Keibang van spinnen
De beste uitvinding ooit; Poetsvrouwen
Mijn beste herinnering aan deze school; Dat heel wat mama’s en papa’s
wegdroomden als ze in het klaslokaal van 5A kwamen omdat er werkelijk nog
niks veranderd was sinds zij daar als kind zaten, oud maar supergezellig!
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Een goeie barbecue
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Bovenop een Mayatempel in Mexico

Naam; Fleur Verhoeven
Leerkracht klas/werkzaamheden De Vlinder; Juf van klassen 5A en 5B en ook zorgjuf. Om de
twee weken ga ik ook een dag meehelpen bij de kleinste kleuters van juf Karlien
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Wiskunde vond ik altijd
heel interessant, maar ook heel ingewikkeld. De talen, zoals Nederlands, Frans en Engels,
waren echt mijn ding. Ook muzische vorming deed (en doe) ik heel graag
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Ik ben, eerlijk waar, nooit uit de klas gestuurd
Dit wilde ik vroeger worden; Dokter of chirurg, maar ook leerkracht leek me al van kleins af
aan een leuk beroep. Ik heb dan ook een mama die leerkracht is
Bijna niemand weet dat; Ik ontzettend bang ben voor vliegtuigen en een beeld van de aarde
vanuit de ruimte geeft me iedere keer weer kippenvel
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Een leerling uit mijn klas, zodat ik mezelf

eens kan zien vanuit hun ogen
Mijn grootste blunder ooit; Ik ben in het middelbaar ooit een tiental treden van een trap gevallen, terwijl
iedereen het zag
Ik word chagrijnig van; Wanneer ik moe ben of honger heb
Dit ben ik in drie woorden; Creatief, perfectionist, boekenwurm
De beste uitvinding ooit; Een lamineermachine
Mijn beste herinnering aan deze school; De leerlingen die vanaf de overkant van de speelplaats roepen of
zwaaien en de fijne collega’s die altijd voor elkaar klaar staan
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Lasagne, spaghetti, … Zolang het maar iets met pasta is
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Voorlopig is dat Londen, maar deze zomer ga ik naar
Kroatië. Ik denk dat ik daar ook veel moois ga zien, maar op een andere manier

Naam; Els Daemen
Leerkracht klas/ werzkaamheden De Vlinder; Juf van 1B
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Als kind had ik een hekel aan het vak
"geschiedenis" en mijn lievelingsvak was "natuurkennis"
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Ik was een hele flinke leerling en werd nooit uit de klas gestuurd !
Dit wilde ik vroeger worden; Al van kindsaf wilde ik juf worden, net zoals mijn moeder. Ik heb ook héél lang
gedroomd van een eigen bloemenwinkeltje.
Bijna niemand weet dat; Ik geen olijven lust
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Verpleegster bij de prematuurtjes
Mijn grootste blunder ooit; Het zou een blunder zijn om mijn grootste blunder ooit te vertellen, vandaar...
mondje toe...
Ik word chagrijnig van; Regen en storm
Dit ben ik in drie woorden; Zorgzaam, bereidwillig, dierenvriend
De beste uitvinding ooit; Een stofzuiger
Mijn beste herinnering aan deze school; Toen vele jaren geleden de MIDI op de speelplaats gezet werd, kreeg
ik hierin als eerste een eigen klasje
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Salade met reepjes kip, appel, komkommer, sesamzaadjes en een
lekkere dressing erover
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Oberau en Karinthië (Oostenrijk)
Naam; Juf Sandra
e
Leerkracht klas/ werkzaamheden De Vlinder; Nu eventjes thuis genieten van Liv. Anders zorgjuf en 1 leerjaar
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Ik vind rekenen/wiskunde heel leuk :-$ en
turnen deed ik niet graag
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Om iets te gaan halen heel vaak, omdat ik iets deed wat niet
mocht nooit
Dit wilde ik vroeger worden; Eerst verpleegster, later kleuterjuf en uiteindelijk toch lagere schooljuf
Bijna niemand weet dat; Ik formule 1-fan ben
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Ik zou graag weer een kind willen zijn, liefst een kleutertje
Mijn grootste blunder ooit; Ik maak veel kleine blunders, zo verwissel ik vaak jullie namen
Ik word chagrijnig van; Oeps ik heb iedere ochtend een ochtendhumeur
Dit ben ik in drie woorden; Juf Sandra natuurlijk
De beste uitvinding ooit; Het internet
e
Mijn beste herinnering aan deze school; Mijn afscheid toen ik het in het 6 leerjaar zat hier
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Iets italiaans: pasta, pizza, lasagne,…
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Ongetwijfeld de jungle in Suriname of toch het strand van
klein Curacao

Naam; Brigitte
Leerkracht klas/ werzaamheden De Vlinder; Middagtoezicht bij
kleuters
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd;
Turnen - geschiedenis
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; 1x
Dit wilde ik vroeger worden; Kleuterjuf
Bijna niemand weet dat;
Deze persoone zou ik graag voor één dag willen zijn; Koning
Mijn grootste blunder ooit; Mijn zus vergeten toen we samen met de
brommer van de winkel kwamen. Onderweg zag ik dat ze niet
achterop zat
Ik word chagrijnig van; Als iets niet meteen lukt
Dit ben ik in drie woorden; Zorgzaam , betrouwbaar , eerlijk
De beste uitvinding ooit; Auto
Mijn beste herinnering aan deze school; Al die vrolijke gezichtjes elke dag van de kindjes die blijven eten
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Niet!! Als ik slaap laat je me best verder slapen 
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Barcelona vind ik een mooie stad

Naam; Juf Edwine
Leerkracht klas/ werzaamheden De Vlinder; Secretariaat
Dit waren mijn leukste en stomste vakken tijdens mijn schooltijd; Mijn leukste
vakken waren wiskunde en wetenschappen maar ook handwerk.
Zo vaak ben ik vroeger uit de klas gestuurd; Nooit!
Dit wilde ik vroeger worden; Bloemist
Bijna niemand weet dat; Ik vroeger bang was voor muizen.
Deze persoon zou ik graag voor één dag willen zijn; Modeontwerper
Mijn grootste blunder ooit; Ik liep tegen de glazen schuifdeur in een winkel.
Ik word chagrijnig van; Mensen die chagrijnig zijn
Dit ben ik in drie woorden; Creatief en veelzijdig
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken; Lekkere desserten
Éen van de mooiste plekken waar ik ben geweest; Denemarken

Dank aan alle leerkrachten die tijd hebben vrijgemaakt om deze vragen te beantwoorden !!!

