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Ernesto:		 Juf Lieselotte - 2020


Abdelkadir:	 Lieselotte heeft ons veel geleerd

en dat dragen we ons hele leven mee

juf jij hebt mij zo hard geholpen

met dingen die ik niet begreep


Norah:	 	 juf Lieselotte, ik moet je iets vertellen

jij leerde ons tot 10.000 tellen


Rania:	 	 we deden vaak hele leuke dingen

gedichtjes maken en liedjes zingen


Noor:	 	 merci voor Harry Potter

Marieke:		 merci voor het veen

Mira:	 	 merci voor het schaatsen

Soetkin:		 merci voor stormkop

Elyn:	 	 merci voor de mails

Elise:	 	 merci voor de kapsels


Mira:	 	 elke dag dag mannekes, elke dag iets leuk

Marthe:	 	 en samen lachen we ons altijd een breuk

Mira:	 	 in onze klas knutselen we vaak


jij vindt alles mooi wat ik maak

Lucia:	 	 het was altijd fijn hier bij jou te zijn


daarom doet dit afscheid pijn


Aren:	 	 merci voor de moeite

Tiggi:	 	 merci voor de brains

Elvis:	 	 merci voor de komma’s

Maissae:	 merci voor het zwemmen

Norah:	 	 merci voor elke grap

Jana:	 	 merci voor Groezel


4L:	 	 het jaar zit erop

dus mijn wereld op zijn kop

want jij bent top
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Noor:	 	 Mijn juf is superlief en zeker niet te streng

is heel erg positief, ook helemaal niet eng


Issa:	 	 de juf kan goed tekenen

en zeker ook goed rekenen


Soetkin:		 ze houdt van Harry Potter

maar zelf is ze nog zotter



Emma:	 	 juf Lieselotte is soms wel zot

lief is ze altijd en een hele leuke meid


Elise:	 	 juf Lieselotte is zeker niet bot

Elyn:	 	 altijd mooi los haar, een staart of een dot

Marieke:		 jij bent zo cool altijd met jou een gekke boel


Emma:	 	 merci voor de koala’s

Lucia:	 	 merci voor de planeten

Rania:	 	 merci voor het naaiwerk


Rayan:	 	 merci voor de spelling

Karam:	 	 merci voor de kunst

Enki:	 	 merci voor ’t peerdsbos


Tiggi:	 	 juf lieselotte mijn lieve lerares

gaf ons altijd supergoed les


Rayan:	 	 jij bent de beste juf van het land

je bent heel tof en heel plezant


Enki:	 	 de beste juf van het jaar

maakt met al haar liefde lessen klaar


Jana:	 	 jij bent de beste juf die er bestaat

Maissae:	 het is met verdriet dat ik je verlaat

Mathis:	 	 jij bent de beste juf, wat kan ik zonder jou?

Ernesto:		 jij verdient mijn luidste WAUW


Issa:	 	 merci voor de feestjes

Ernesto:		 merci voor de woosj

Mathis:	 	 merci voor het luisteren

Abdelkadir:	 merci echt merci

Marthe:	 	 merci voor het dansen

Mira:	 	 merci voor de hulp

Noor:	 	 merci voor echt alles


1000 x merci


4L:	 	 het jaar zit erop

dus mijn wereld op zijn kop

want jij bent top
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4L:	 	 dankuwel (6x) en hopelijk tot snel

Elvis:	 	 en hopelijk tot snel!



Maissae is juf Lieselotte heel dankbaar voor het vertrouwen 
in haar en voor haar oneindige geduld. Ze weet dat haar juf 

in haar gelooft.  Na de 2 jaren bij juf Lieselotte voelt Maissae 
dat ze veel geleerd heeft en ontzettend gegroeid is. Ze 

bewondert het talent en de inspiratie van haar juf. 

Maissae wil later zwemjuf worden.

Een bloemlezing door de rappers van 4L 

Emma vindt juf Lieselotte vrolijk, lief en grappig.   Haar juf leerde 
haar dat samenwerken heel belangrijk is. Emma zou niks aan 
Lieselotte willen veranderen omdat ze alles toch al goed doet. 

In de klas is het altijd leuk en als het even kon, zou Emma graag 
langer bij juf Lieselotte in de klas willen zitten. Later zou Emma het 
liefst een illustratrice willen worden.

Fantastisch, tekenaar en grapjas: zo vat Mira (S) juf Lieselotte 
samen. In de klas leerde Mira o.a. over opwarming van de aarde 
en over dieren in nood.  Dat heeft haar duidelijk geïnspireerd 
want ze ziet zichzelf zich later wel inzetten om de wereld te 
redden. Mira vindt dat juf Lieselotte een talent heeft voor 
tekenen en lesgeven, maar bovenal heel lief.


Tiggi vindt juf Lieselotte sportief, leuk en lief. Hij wil later een 
uitvinder/zanger worden en dan komen de wiskundelessen 
goed van pas. Vooral cijferen en kommagetallen neemt hij 
hieruit mee. Als je vraagt wat Lieselotte beter kan doen, is 

het antwoord stellig: “Niks!”. Wat Tiggi heel grappig vond is 
wat juf Lieselotte deze week zei: “Elke dag wordt het warmer 

en warmer dus je moet elke dag minder kleren aandoen ; )” 

Volgens Issa is juf Lieselotte lief, slim en grappig en ze is helemaal 
goed bezig. Eén van de belangrijkste lessen voor Issa is rekenen 
met breuken. Issa herinnert zich dat juf Lieselotte hem op een dag 
aansprak en lachend zei dat het geen grapjesdag was en naar zijn 
broek wees.  Toen pas merkte hij die broek achterstevoren droeg. 
Oeps!




Lucia noemt juf Lieselotte leuk, lief en grappig.  Toen er 
iemand in de klas een scheet liet, konden ze daar met z’n 

allen smakelijk om lachen. Van juf Lieselotte kreeg Lucia de 
heel belangrijke les mee om zichzelf te zijn, een les waar ze 

heel blij mee is.

Rayan vindt juf Lieselotte leuk, grappig en heel lief en voor 
hem hoeft er niks aan haar te veranderen, ze is goed zoals ze 
is.  In het begin van het derde waren taal en spelling nog 
moeilijk, maar Rayan voelt zich erg goed vooruit geholpen 
door zijn juf.

Elvis vindt Lieselotte een goede juf en er hoeft niks aan 
verbeterd te worden.  Hij wil graag een goede skater worden 

en hoopt op een baantje om geld te verdienen.  Voor en 
achter de komma, een van de belangrijkste lessen die hij de 

afgelopen jaren heeft geleerd.


Voor Mira (D.) is juf Lieselotte sportief, grappig en leuk. Ze 
heeft veel geleerd over de kommagetallen en spelling. Mira 
heeft nog geen idee wat ze later zal worden. Vorig jaar haalde 
juf Lieselotte Mira en Norah elke keer uiteen, dat vond Mira 
grappig. Echt beter kan juf Lieselotte niet worden, ze is een 
geweldige juf!

Jana vindt juf Lieselotte superlief en leuk. Als iemand iets niet 
snapt, legt juf Lieselotte het heel goed uit. Dat vindt Jana heel 
fijn en daar heeft ze veel van geleerd. Juf Lieselotte is meestal 

heel geduldig, heel af en toe is ze een beetje ongeduldig. 
Later wil Jana kinderdokter worden.



Rania heeft heel netjes leren schrijven bij juf Lieselotte. Ze 
vindt juf Lieselotte naast behulpzaam ook heel mooi. Het 

grappigste wat Rania meegemaakt heeft bij de juf is een echt 
watergevecht dat ze samen gedaan hebben. Over twintig 

jaar wil Rania een heel bekende mode-ontwerpster zijn.

Voor Aren is juf Lieselotte supergrappig, superslim en heeeeeel 
behulpzaam. Hij heeft geleerd dat je nooit moet opgeven. Later 
wilt Aren drummer of zanger worden. Juf Lieselotte kan 
misschien NOG grappiger worden, ze is gewoon perfect. Wat 
Aren heel grappig vond, was het spelletje ‘de juf zegt: steek je 
vinger omhoog’ en toen alle kinderen van de klas dat deden, zei 
ze: wat is er ?


Het belangrijkste wat Elise heeft geleerd van juf Lieselotte is 
samenwerken in groepjes. Als ze de juf in drie woorden kan 
beschrijven, denkt ze aan lief, tof en grappig. Later wil Elise 
graag vroedvrouw worden. En er is echt absoluut niets waarin 
juf Lieselotte nog kan ‘groeien’, ze is perfect !

Marieke heeft –als ze eerlijk is- minder leren babbelen 
dankzij juf Lieselotte. Ze vindt juf Lieselotte grappig, lief en 
knap. Later wilt Marieke schilder en youtuber worden. Veel 

kan juf Lieselotte niet bijleren: enkel nog cooler dansen !

Norah heeft iets heel belangrijks geleerd bij juf Lieselotte: de 
eeuwen en geschiedenis. Ze omschrijft juf Lieselotte als tof, 
grappig en lief. Later wilt Norah schrijfster of toneelspeelster 
worden. Iets grappigs dat Norah is bijgebleven bij spelling is 
dat je scheidsrechter zeker niet met een ‘t’ mag schrijven. 



Noor vindt kommagetallen heel leuk en ook belangrijk dat ze 
dat heeft geleerd van juf Lieselotte. Ze omschrijft de juf als 

positief en heel lief. En ze kan ook al goed tekenen. Noor zou 
graag dierenarts worden. Juf Lieselotte speelt graag 

spelletjes, dat vinden de kinderen altijd fijn. Heel grappig zijn 
de raadspelletjes: is iets waar of is iets niet waar ? Daar heeft 

Noor al heel erg mee moeten lachen. 


Enki heeft veel geleerd bij juf Lieselotte, zeker lezen is hij 
vooruitgegaan. Hij leest het liefst spannende boeken. Hij vindt 
de juf heel leuk en slim. Soms mag ze wat strenger zijn tegen 
de kinderen. Enki wil voetballer worden (keeper of 
middenvelder). Een grappig moment was dat Iro midden in de 
les zei dat hij honger had, heel de klas moest lachen.

Mathis vindt kommagetallen het interessantste dat hij geleerd 
van juf Lieselotte. Hij vindt haar een beetje grappig en vooral 
heel lief. Mathis wil later schrijver of wetenschapper worden. 
Hij vindt het grappig toen juf Lieselotte zei dat zijn veters los 

waren maar hij eigenlijk schoenen met plakkers aanhad. 

Karam vindt de kommagetallen heel interessant. Juf 
Lieselotte is volgens hem de leukste juf van de wereld: de 
liefste en grappigste. Ze kan misschien iets minder steng 
worden. Karam wil later later turnleraar worden. In ’t Veen 
sliepen Elvis en Karam zeer lang uit zonder dat ze het wisten, 
dat vond iedereen heel grappig. 

Ernesto vindt WO het interessantste wat hij geleerd heeft, 
zeker de gewervelde dieren en de ongewervelde dieren. Hij 

wil later skater worden. Grappig, lief en aardig dat is juf 
Lieselotte helemaal. De verjaardagen van de kinderen vindt 

Ernesto de leukste momenten. Ze mogen in de klas snoepen. 
Wanneer juf Lieselotte in de klas grapjes vertelt, is het altijd 

leuk. 



Marthe vindt de kommagetallen het interessantste wat ze 
geleerd heeft van juf Lieselotte, de juf heeft het ook heel 

goed uitgelegd waardoor Marthe het goed snapte. Marthe 
beschrijft haar juf als lief en slim. Ze wil heel graag 

brandweervrouw worden, ze gingen met de klas eens op 
uitstap naar de brandweer en toen dacht Marthe: “ik ben 

zeker dat ik later brandweervrouw word”. 

Abdelkadir heeft het meeste opgestoken van meetkunde. Juf 
Lieselotte is echt superleuk, ze helpt iedereen supergoed 
wanneer ze iets niet goed snappen, ze speelt ook spelletjes met 
hen. Hij wil later dokter worden met name breinchirurg. Voor 
Abdelkadir is juf Lieselotte perfect. Een grappig verhaal is dat 
het hele gezin van Abdelkadir bij juf Lieselotte heeft gezeten, al 
zijn drie oudere broers.


Soetkin omschrijft juf Lieselotte als mooi, een grapjas en 
sportief en prima zoals ze is. Wat voor Soetkin het 
belangrijkste was dat ze meekreeg van juf Lieselotte is dat als 
iets niet lukt, je niet moet opgeven. Ze hoopt later een 
reisbureau te beginnen met Elyn. 

Elyn vindt juf Lieselotte heel grappig en gewoon perfect. Ze 
kan zeer goed dansen en zingen. Wat ze heeft bijgeleerd zijn 
de kommagetallen en het menselijk lichaam beter begrijpen. 
Eigenlijk vindt Elyn het jammer dat de vakantie begint omdat 
ze niet meer bij deze fantastische juf kan blijven. Later wil ze 

graag in een dierenasiel werken.

Dankje juf Lieselotte voor twee prachtige jaren ! 
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