
 

Beste ouders/verzorgers/(oud-) 
leerlingen, 
 
Op zaterdag 25 september is Anja Geus 

plotseling overleden. Juf Anja maakte 
altijd de nieuwsbrieven voor de Elout. 
Ter nagedachtenis is dit een nieuwsbrief 

toegewijd aan haar.  
 

 
 

Quotes van de leerlingen 

Juf Anja is er voor je als je 

haar nodig hebt 

Juf Anja gaf ons met 

Halloween lekkere 

mandarijntjes 

Juf Anja zegt altijd 

goedemorgen 

Juf Anja heeft als grapje 

mijn potlood laten vallen 

Juf Anja zei altijd: 

moppie, schattepettat, en 

kanjer 

Juf Anja gaf altijd 

knuffels en deed leuke 

dingen met Sinterklaas 

Juf Anja was altijd aan 

het werken 

Juf Anja hielp mij om de 

klas te vinden waar ik 

moest zijn 

Juf Anja plakte altijd 

pleisters  

In de zomer spoot Juf Anja 

ons altijd met de tuinslang 

nat 

Ze belde naar huis als een 

kind ziek was 

Juf Anja vrolijkte mij op 

als ik straf had 

Juf Anja was ‘de directeur 

van de deur’ 

De juf Anja 

nieuwsbrief 



Uitnodiging herdenking 
 
Juf Anja was heel belangrijk voor de 

Elout. Ze stond altijd klaar met een 
luisterend oor voor ouders, leerlingen en 

leerkrachten. Haar vrolijkheid en 
grapjes zullen nooit vergeten worden. 

Dit nieuws is heel hard aangekomen bij 
zowel haar familie, als de leerkrachten 

en de kinderen van de Elout. 

Om haar te herdenken is het mogelijk 
om a.s. donderdag (30 september) 
tussen 14.30 en 16.00 langs te komen 

in de gymzaal op de Elout. Wij creëren 
daar een plekje, zodat u haar een laatste 
eer kunt bewijzen mocht u daar 

behoefte aan hebben. Iedereen die juf 
Anja een warm hart toedraagt is 

welkom. Dus zeker ook oud-leerlingen 
en ouders. 

 

Het laatste interview 
Door: Kimberly (stagiaire Anja) 
 

1. Hoe bent u hier terecht gekomen? 

Mijn kinderen zaten op de Elout. Ik 

deed er veel vrijwilligerswerk, 

zoals de overblijf, in de ouderraad 

enz. De toenmalige directeur heeft 

mij toen een baan aangeboden. 

2. Wat maakt deze school een fijne 

werkplek voor u? 

Met name het contact met 

kinderen en hun ouders. 

3. Zijn er dingen die u zou willen 

veranderen aan de school zelf of de 

regels? 

Door corona hebben wij nu veel 

extra regels, zoals de ouders niet in 

de school toelaten, ik zou dat wel 

graag weer terugzien. 

4. Wat is iets grappigs dat u hier heeft 

meegemaakt? 

Er is zoveel leuks wanneer je 

omgaat met kinderen, maar het 

allerleukste is gewoon de knuffels 

die je krijgt met name na de 

vakantie. 

5. Welke taak voert u het minst graag 

uit? 

Het minst leuk? Moeilijk hoor… 

Misschien saai kopiëren? 

6. Welke taak voert u het liefst uit? 

De leerling administratie. 

7. Zou u ooit op een andere school 

willen werken? 

Liever niet, maar ik zeg ook geen 

nee. 

8. Wat is iets wat u heeft geleerd op 

deze school? 

Doe gewoon tegen kinderen en 

wees eerlijk en oprecht, dan krijg je 

dat ook terug. 

9. Bent u tevreden over hoe u hier te 

werk gaat en waarom? 

Jazeker, door de afwisseling blijft 

het leuk. 

10.  Als u een andere baan moest 

kiezen welke zou dat dan zijn en 

waarom? 

In een winkel werken (het liefst 

mijn eigen) het contact met 

mensen is heel belangrijk voor mij. 

 

 



Herinneringen aan juf Anja 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


