
De vijf vragen van Eline 

 

Waarom ben je stamgroepleider geworden? 

Van jongs af aan wist ik het al, ik zou en moest juf worden. Mijn moeder 

was ook juffrouw en vanaf de zijlijn zag het er fantastisch uit. Het 

werken met kinderen vind ik heerlijk, ik geniet van de energie en 

eerlijkheid van kinderen. Ik zou geen ander beroep kunnen bedenken 

dat ik zou willen uitoefenen. 

 

Waar ben je heel goed in? 

Ik ben heel goed in het verzorgen en onderhouden van planten. In mijn 

huisje heb ik ook heel veel planten, ik praat zelfs stiekem tegen mijn 

planten, maar het werkt wel. De planten groeien heel hard. Mijn vriend 

noemt mijn huisje ook wel eens een tuincentrum, zoveel planten heb ik. 

 

Wat is je favoriete spelletje? 

Het liefst speel ik met mijn groep verstoppertje, ik ben ontzettend 

fanatiek en hoop keer op keer dat ik iedereen kan vinden. Ook het 

zoeken naar een perfecte verstopplek vind ik heel erg leuk, hier heb ik 

dan ook de grootste lol in. 

 

Wat is je favoriete kleur? 

Mijn lievelingskleur is geel. Geel van de zon, geel van de bloemen, maar 

eigenlijk is mijn lievelingskleur okergeel. In mijn huisje heb ik ook een 

aantal dingen okergeel (een kleedje, kussens, een bankje, potjes en 

noem maar op) en als je mijn in mijn okergele jas ziet lopen, dan ben ik 

helemaal in mijn element. 

 

Wat is je favoriete muziekgenre? 

Ik hou heel veel van Nederlandse muziek. Ik ben fan van Suzan en Freek. 

Al de liedjes ken ik uit mijn hoofd, ook heb ik een plaat op mijn 

platenspeler van hen. Op de Zwarte Cross stond ik vooraan bij Suzan 

en Freek en heb ik stiekem een traantje gelaten van geluk. Ook ben ik 

ooit naar een concert geweest van Miss Montreal, Ilse de Lange en 

Guus Meeuwis. 


