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Voor een school zijn onderwijsonder-

steunende mensen net zo belangrijk 

als de leerkrachten. Na 2 keer 

verlengen na haar pensioensleeftijd 

neemt juf Anita (Cloïn) afscheid van 

TaLente. Een mooie reden om in een 

speciale editie van de TaLente 

Nieuwsbrief eens stil te staan bij deze 

drijvende kracht van onze school. 

 
Juf Anita op haar laatste officiële schoolfoto… 
 

 

 
 

Juf Anita volgde oorspronkelijk een 

opleiding in boekhouden, waarbij 

vooral het eerste deel van dat woord 

haar fascineerde. Boeken in alle 

soorten en maten waren en zijn (naast 

toneel) de grootste hobby van juf 

Anita. Toen ze moeder werd van 

Michel en Niels stopte ze met haar 

boekhoudwerk en stortte ze zich op 

haar moederschap (zoals in die tijd 

nog gebruikelijk was). Later ging ze 

weer aan het werk in de Readshop op 

de Markt (later ook in boekhandel het 

Verboden Rijk in Roosendaal) en op de 

st. Bernardusschool. Op de school 

verrichtte ze tal van werkzaamheden. 

Ze organiseerde leesclubjes, viel in 

klassen in als onderwijsassistente, 

organiseerde de voorleeswedstrijd, 

zette de schoolbibliotheek op en 

beheerde deze vakkundig en precies, 

organiseerde de hele Cito toetsen-

batterij, was vaste telefoniste en voor 

veel collega’s een luisterend oor en 

vertrouwenspersoon. Ze werkte steeds 

in andere ruimtes en ook steeds met 

andere collega’s samen.  

  

Juf Anita hield niet alleen veel ballen in de 

lucht… 

Voorwoordje 

Terug in de tijd… 

http://www.bstalente.nl/


Het laatste jaar voor de overgang naar 

TaLente verzorgde ze ook de 

administratie op de Joannesschool, 

zodat ze voorop liep in het fusieproces. 

Eenmaal in Futura beland, was juf 

Anita het vaste gezicht en de vaste 

stem van de administratie. Ze beheer-

de de administratieve systemen en 

verzorgde de communicatie via Digi-

Duif en later Social Schools. Doordat ze 

elke ochtend vroeg begon, was ze de 

eerste die de vervangingen regelde bij 

afwezigheid van leerkrachten. Haar 

voorliefde voor lezen en boeken bleef 

ze combineren in haar werk. Zo heeft 

ze duizenden keren de teksten van de 

AVI-toetsen mogen aanhoren bij de 

kinderen en zette ze haar bibliotheek 

voort toen de boeken van de Gastelse 

Kinderbieb in het gebouw kwamen.  

 

Combinatie van haar hobby’s: een stukje 

toneelspel tijdens de opening van de 

Kinderboekenweek met als thema “griezelen” 

 

 

 

 

Bij juf Anita denken we aan: 

- boekenliefhebber / altijd maar bezig 

met boeken /  

- een echte boekenwurm 

- de DMT-juf 

- door haar is het altijd lekker rustig in 

school 

- ze loopt wel eens binnen en dan 

komt ze meestal iets vragen of afgeven 

- Juf Anita? Hoe ziet zij eruit? 

- de bibliotheek en boeken scannen 

- een hardwerkende juf 

- een juf die kinderen helpt 

- werken en dingen regelen op de 

computer 

- nieuwsberichten en mededelingen 

- een behulpzame juf 

- een zorgzame juf 

- boekenkasten 

- een lieve juf 

- een juf die veel voor anderen doet 

- een heel aardige juf 

- een respectvolle juf 

- vriendelijk en beleefd 

- legt alles goed in stapjes uit. 

- wat een lief vrouwtje! 

- positief 

- de mevrouw van het DMT en Avi 

lezen 

- de mevrouw van de bieb en andere 

leesdingetjes 

- ze helpt bij het bouwlezen 

- ze heeft al wel heeeeel lang gewerkt 

- ze houdt van lezen, want ze neemt 

afscheid in de Kinderboekenweek. 

- ze kijkt cito's na en zet ze in de 

rapporten 

Bloemlezing van leerlingen 



- staat positief in het leven, want ze is 

altijd positief en helpt je ook altijd op 

een positieve manier tijdens het lezen 

- ze is supervriendelijk, ook als je haar 

buiten school tegenkomt zegt ze gedag 

- ze regelt alles, ook als ze er eigenlijk 

geen tijd voor heeft 

We sluiten af met enkele quotes van 

kinderen die we u niet willen 

onthouden: 

“Als je met pensioen gaat ben je al 

best wel oud en kun je moeilijker 

werken. Dan krijg je geld uit een potje 

waar je dan niet meer voor hoeft te 

werken.” 

"Juf Anita zegt altijd tegen me: Nu 

moet je echt een boek kiezen, anders 

staan we hier straks nog eeuwig". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dag zal in het teken staan van 

boeken, lezen en de Kinderboeken-

week met als thema Gi Ga Groen. 

Rond 8.35 uur zal juf Anita op een 

feestelijke manier worden binnen-

gehaald op het voorplein. U bent van 

harte welkom om hierbij aanwezig te 

zijn. Hierna zullen er diverse 

activiteiten zijn voor de kinderen, 

waaronder een bezoek van 

kinderboekenschrijver Arend van Dam. 

De dag voor de kinderen eindigt 

gewoon om 14.30 uur. Vanaf 15.30 

uur start de receptie in het 

schoolgebouw (ingang via de 

draaideur). U bent van harte 

uitgenodigd om hierbij aanwezig te 

zijn. We willen wel benadrukken dat 

het niet de bedoeling is dat de 

leerlingen hierbij aanwezig zijn. Zij 

hebben die dag zelf de gelegenheid om 

afscheid te nemen van juf Anita.  

 

Dagprogramma 

vrijdag 21 oktober 


