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De start  

Het was in 1988 dat een jong enthousiaste kleuterleidster afstudeerde aan de Vrije Normaalschool te 
Gijzegem. Ze kon starten op 1 september in de Gemengde Vrije Basisschool in de Pastoor Boelstraat. 
Temse bleef haar vaste stek, aangevuld met werkervaringen in Sint-Niklaas, Hamme, Moerzeke en 
Waasmunster.  
Vanaf 1993 stond ze definitief in de kleuterschool in Cauwerburg, waar ze in 1999 benoemd werd. 

Moederkloek 

Juf Veerle wist haar moederhart ook op verschillende plaatsen te laten 
kloppen. Haar familie kwam op de eerste plaats. Ze begon na enkele 
jaren halftijds te werken om voor hen te zorgen. 
Daarnaast klopte dat moederhart ook voor de kleuters in haar klasje. 
Later werd ze de moederkloek van vele jonge leerkrachten en 
stagiair(e)s die op school passeerden. 
‘ Gij zou mijne zoon, dochter kunnen zijn… ‘ was een vaak gehoorde 
uitspraak. Daarna was het ijs gebroken en konden de nieuwelingen 
rekenen op haar steun.  

Zorgjuf en sfeermaker 

Ondersteunen stond Veerle op het lijf geschreven. Samen met juf Isabelle vormde ze jarenlang het 
zorgteam in de kleuterklassen.  
 

Veerle was altijd in voor een grap of een acte de présence. Optreden op het grootouderfeest of schoolfeest 
waren intense momenten voor haar. Samen met Herman, Peter en Bert heeft ze verschillende keren 
opgetreden. Haar ervaring als gastacteur in verschillende series kwam hier goed van pas. 
 

       
Als Pipi Langkous kleurde ze een heel schooljaar (2014-15) het jaarthema op school. 

       
  
 Pipi op het Als Ringeling 
 schoolfeest tijdens de week 
 (2014-2015) van de kleuter. 
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  Camping Cauwerburg 

Juf Veerle stond mee aan de wieg van Camping Cauwerburg. De kleuters die een nachtje bleven slapen op 
school en waarvoor een avondvullend programma werd voorzien met leuke activiteiten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe invulling voor W E R K  
Vanaf 1 januari 2019 geeft juf Veerle een nieuwe invulling aan het woord werk omdat zij vervroegd op 
pensioen moet gaan: Wakker worden zonder klok, Extra kansen om te ontspannen, Restaurants met 
heerlijk eten, Keihard genieten van ELKE dag. 
We wensen haar veel ‘WERK’ toe en hopen haar af en toe terug te zien en te horen met boeiende 
sfeervolle verhalen, die ze zo goed kan brengen.  

Kalender schooljaar 2018-2019                                      Noteer de activiteiten al op je kalender   

Maart:                           inzamelmaand: T-shirts – niet bederfbare voeding – Broederlijk Delen 

vrijdag 1 maa  start inschrijvingen ° 2017 of leerlingen die naar Heilig Hart wensen te komen. 
2 –10 maa  Krokusvakantie     allen   
maandag 11maa welkom aan onze instappers en nieuwe leerlingen  KO en lager 
dinsdag 12maa  schoolfotograaf       KO en lager 
   8.00 foto’s met broers en zussen jonger dan 2,5 jaar  ( Wees tijdig op school! ) 
   19.30 ouderraad      leden 
woensdag 13  maa 10.00 toneelvoorstelling in het Molenhuis   L4 
donderdag 14 maa bezoek  apotheek     L2A + L2B 
zaterdag 16 maa 18.00 Instapviering Eerste Communie ( kerk Tielrode ) L1A + L1B 
maandag 18 maa 19.30 infoavond openluchtklassen tweede graad  ouders L2 en L3 
woensdag 20 maa Pedagogische studiedag ( geen school )   allen 
donderdag 21 maa 10.00 Toneelvoorstelling in Roxy    jongste kleuters 
   14.15 vertrek carnavalstoet + koffiestop   allen 
vrijdag 22 maa  Bezoek  auteur  Liesbeth Slegers    kleuters 
zaterdag 23 maa Eetfestijn met spaghetti en couscous ( Leeuwerck Temse)      allen 
donderdag 28 maa 9.00 Eucharistieviering      lager 

NM sportdag       L6    

april   inzamelmaand: GSM’s, computermateriaal… en batterijen   

maandag 1apr  8.30 Voorstelling FOST-plus ( turnzaal)   kleuters 
   8.30 Vertrek op bosklassen naar Spa   L5 + L6 
dinsdag 2 apr  Paasspel      KO + L1 en L2 
donderdag4 april zwemmen      L1  L4   
vrijdag 5 apr  15.30Terugkeer van bosklassen in Spa   L5 + L6   
6 – 22 april   paasvakantie   ( geen school )  allen 
dinsdag 23 apr  welkom aan de instappers    jongste kleuters 
   toneelvoorstelling ‘ Achter de spiegel’  Roxy  L1 en L2 
woensdag 24 apr BUITENSPEELDAG     allen 
donderdag25 apr 12.30 leerlingenraad     leden 
   zwemmen      L1L6 
   oudergesprekken ‘op stap naar het secundair’  L6   
zaterdag 27 apr  18.00 Instapviering Eerste Communie ( kerk Tielrode ) L1A + L1B 
dinsdag 30 apr  12.00 kinderraad     leden 
1 mei   dag van de arbeid  ( geen school )  allen 

Belangrijke data:   

zaterdag 4 mei  18.00  Vormsel in de Sint-Pieterskerk ( Tielrode )  vormelingen 
zaterdag 18 mei  10.00 Eerste Communie in de Sint-Pieterskerk ( Tielrode ) communicanten 
zaterdag 8 juni  Schoolfeest      allen 


