
De vijf vragen van Josje

Waarom werk je op Het Mooiste Blauw?
Ik werk op deze mooie school omdat ik een echte Jenaplanner ben.
Geboren en getogen! Vroeger als kind zat ik op een Jenaplanschool en
in mijn opleiding heb ik zo veel mogelijk Jenaplanscholen gezien en
ervaren. Ik vind het een prachtig concept en op het Mooiste Blauw voel
ik me helemaal thuis. Fijne collega's, geweldige kinderen en ouders en
een prachtig gebouw, wat wil je nog meer? Daarnaast woon ik zelf ook in
Nuenen en kan ik lekker met de fiets naar school.

Wat is je favoriete spelletje?
Ik hou heel veel van spelletjes spelen. Bij mij thuis staat een grote kast,
helemaal vol met spelletjes. Iedere gelegenheid tot cadeaus
(verjaardagen, sint/kerst, etc) grijp ik aan om mijn collectie uit te
breiden. Moeilijk om een favoriet te kiezen... Sequence is leuk om met
vieren te spelen, maar als we met zijn tweetjes zijn spelen we graag
Regenwormen of Clever.

Wat vind je het lekkerst om te eten?
Ik ben een echte zoetekauw. Op mijn brood smeer ik het liefst Nutella of
strooi ik hagelslag. Chocolade is sowieso favoriet. Als avondmaaltijd
maak je me blij met een heerlijke BBQ en als ik uiteten ga dan eet ik
graag sushi!

Wat is je lievelingskleur?
Mijn lievelingskleur is groen. Ik vind het heel leuk om mijn huis te stylen.
De kleur groen komt veel terug in huis. Zo heb ik op verschillende
plaatsen een groene muur en hou ik van groene accessoires. Ook mijn
kleding is vaak groen!

Wat staat er op je bucketlist?
Ik wilde altijd al eens naar Canada om daar rond te reizen met een
camper. Deze wens is een paar jaar geleden uitgekomen. Geweldig! Ook
wilde ik heel graag moeder worden. In januari 2021 heb ik een prachtige
zoon gekregen. Wat ik nou ooit nog wel eens zou willen is door de lucht
zweven met een luchtballon. Dat lijkt me heerlijk!


