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3 leerkrachten strijden om titel 'liefste juf of meester' 2016
Voor de vakantie mochten ouders, kinderen en collega's hun liefste juf of meester opgeven voor deze titel van
campagne 'Een 10 voor de juf'. En onderbouwen waarom deze juf of meester de meeste waardering
verdient. Momenteel beoordeelt de jury de honderden inzendingen die we mochten ontvangen. Welke drie
basisschooleerkrachten, één per regio, strijden er straks om de winst? En wie zijn het? Maandag 12 september
maken we de drie toppers op onze Facebook pagina bekend. Vanaf woensdag 14 september barst het stemmen
los!

Een greep uit de inzendingen van ouders en kinderen
Luana over juf Pascal: mijn juffrouw is de allerliefste juffrouw omdat ze heel lief is en altijd naar mij luistert en mij
helpt met dingen leren die ik eigenlijk nog niet hoef te leren maar die ik graag wil leren Ze is een super juf!

Finn over juf Michelle: juf Michelle is zeker de leukste, liefste en beste juf van Nederland! Deze lieve juf met haar
open en positieve persoonlijkheid ziet wat de kids nodig hebben. Ja, hard werken moet, maar ze voelt feilloos aan
dat de kids soms ook even moeten ontspannen, bewegen en gek doen. Ze staat open voor de creatieve ideeën
van de kinderen, want er is niet maar één weg die naar Rome leidt ... Ook als een kind niet zo lekker in zijn of
haar vel zit, zoekt ze naar mogelijkheden en oplossingen om een kind weer te laten stralen. Mijn idee is dat ze les
geeft vanuit haar hart en dat verdient een vette pluim! Juf Michelle is een topper!

Nieuwe kleurplaat op de site
Een bonte kleurplaat tovert altijd een lach op het
gezicht van de juf of meester. Een leuke manier om
waardering te tonen aan je leerkracht. Iets
persoonlijks maakt altijd blij! Dit jaar hebben we een
aantal nieuwe kleurplaten.
Je vindt ze op www.een10voordejuf.nl onder het
kopje kleurplaten en pot-versier-strook. De potversier-strook is een bouwplaat en kleurplaat te
gelijk. Je kleurt de tekening en knipt hem uit. Plak
vervolgens de zijkanten aan elkeer en je hebt een
papieren 'bloempot' gemaakt. Dat kan je leuk om
een plantje heendoen. Een mooi cadeautje voor de
juf of meester om op 5 oktober te geven!

Kleine cadeautjes om zo te geven
Een fleurige gerbera in een 'kleurplaat-doosje'. Klein gebaar maar een groot gebaar van waardering wat je
hiermee aan je juf of meester geeft. En door de mooie kleurplaat ook nog eens een persoonlijk gebaar op 5
oktober, de Dag van de Leraar. Dit jaar zet een aantal fleurige producten de campagne 'Een 10 voor de juf' kracht
bij. Interesse in de kleurrijke assortimentslijst? Mail naar info@een10voordejuf.nl.

Verdient de juf of meester van uw kind ook een 10? Waardeer op 5 oktober de juf
of meester met een gezellig bloemetje of een leuk plantje. Doe mee met 'Een 10
voor de juf'!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van 'Een 10 voor de juf'.
Klik hier als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.
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