Welke uitspraak hoort bij welke foto? – De antwoorden!
Naam en nummer
foto

Letter(s) Uitspraak

1. juf Maretta
2. juf Kifayet
3. juf Joyce P.
4. juf Oxana
5. juf Ingrid

A
F
E
D
C

6. juf Astrid D. (Korein)

G

7. juf Kim (Korein)

R

8. juf Karin

S

9. meester Bas

Q

10. meester Jan

T

Ik word heel gelukkig van gezellig uit eten gaan.
Dat ze het liefst alles gelabeld wil hebben
Ik ben dit school jaar juf in 2 verschillende groepen…..
Ik heb een jaar lang in Sint Maarten gewoond
Een huis of boerderij in het buitenland was 1 van mijn grote dromen. Deze
vakantie is het er dan echt van gekomen.
Zo dol op de zee dat ik vanaf Den helder helemaal naar Zeeland de kust af
wandel!
Dat ik al jaren mee bouw en mee doe aan de grootste theaterparade van het
jaar. De Brabantse Dag in Heeze
Ik krijg het altijd voor elkaar spullen precies op het randje van de tafel te
zetten, zelf tegen het kozijn aan te lopen (wat er al 30 jaar is), mijn teen te
stoten tegen een bedpoot, het keukenkastje nét niet te sluiten en ga zo maar
door…..
Ik heb 1042 stripboeken. Ik lees en verzamel ze graag. Suske en Wiske, Asterix,
Lucky Luke, Kuifje, etc.
30 juni ben ik vader geworden van een zoontje Lenn.

11. juf Laura (stagiaire)

X

Ik bespeel Hobo

12. juf Mirjam

W

Ik eet geen vlees, maar ben stiekem gek op bitterballen.

13. juf Femke (Korein)
14. juf Wendy
15. juf Ellen
16. juf Rina (Korein)
17. juf Maya
18. meester René
19. juf Susanne
20. juf Karlijn
21. juf Linda
22. juf Joyce G
23. juf Sandra
24. juf Marieke
25. juf Sabrina (Korein)
26. juf Annette (Korein)

H
U
I
J
K
L
M
O
N
B
Y
P
V
Z

27. juf Sophie

AA

28. meester Niels
29. juf Astrid
30. juf Ipek
31. juf Salima (Korein)
32. juf Nicky (Korein)
33. meester Elsayed
(Korein)
34. juf Lonneke
35. juf Aida

AB
AJ
AI
AG
AH
AF

Dat ik van klussen/verbouwen hou!
Ik hang elke week op mijn kop in een doek
ik hou erg van tijgerprint in mijn kleding
Mijn nieuwste creatieve hobby is : poppenhuizen
In mijn vrije tijd ga ik graag salsa dansen.
Wist je dat......... Ik ooit in een dansgroep heb gezeten?
wist je dat ik in de zomervakantie wel 10 boeken gelezen heb.....
ik heb vroeger gewerkt op camping de Paal als Anoek Onderbroek.
Ik ben wekelijks op de tennisbaan te vinden!
Ik heb 8 jaar dansles gegeven
Ik al meer dan 20 jaar vrijwilliger ben bij Kindervakantieweek de Beuk.
Wist je dat mijn man kok is?
ik hou van reizen!
wist je dat; ik de radslag kan en dat mijn eigen kinderen zich schamen als ik
die in het openbaar doe! (nee, ik doe geen radslagen op verzoek 🙂!)
Wist je dat…..ik in een oude fabriek woon waar vroeger radio’s en televisies
gemaakt werden
Ik helemaal niet meer in Eindhoven woon, maar in Boxtel.
Wist je dat ik vroeger wiskundeleerkracht wilde worden?
Mijn lievelings huisdier is een papegaai Kongo grijze roodstaart.
Ik heb vroeger op voetbal gezeten.
Ik ben elke dag van de week op de b.s.o te vinden
In mijn vrije tijd voetbal en fitness ik graag.

AE
AD

Ik word dit jaar 29+1
Wist je dat ik altijd al voetbalvrouw willen worden?

