De vijf vragen van Lianne
Waarom ben je stamgroepleider worden?
Al vrij jong wist ik dat ik ‘juf’ wilde worden. Als klein meisje zette ik mijn
knuffels op een rijtje en dan verzon ik sommetjes die ze zogenaamd
moesten maken en las ik ze verhaaltjes voor. Toen ik eenmaal mocht
kiezen welke opleiding ik wilde gaan doen, was de keuze dan ook snel
gemaakt. Ik geniet ontzettend van het werken met kinderen, ik ben
ongelooflijk trots als ik ze weer een stapje zie groeien, hoe klein of hoe
groot dit stapje ook is en vind het een voorrecht om ze te mogen
begeleiden in hun weg naar volwassenheid.

Waarom werk je op Het Mooiste Blauw?
Na een zoektocht in ‘onderwijsland’ ben ik erachter gekomen dat het
Jenaplanonderwijs voor mij de meest complete visie heeft in het kijken
naar kinderen en waar ik mij het meest in kan vinden. Het Mooiste Blauw
staat voor mij voor ‘zijn wie je bent en dat je je talenten mag laten zien’,
‘verbinding met jezelf en je omgeving’, ‘oog hebben voor de natuur’ en
‘genieten en leren van en met elkaar’. De prettige sfeer van het gebouw,
de fijne collega’s en schatten van kinderen maken deze school voor mij
een heerlijke werkplek.

Waar kunnen wij je ‘s nachts voor wakker maken?
Voor een knuffel met mijn katten. Ik heb twee ragdolls en zij zijn mijn
schatjes. In het weekend mogen ze altijd bij mij op bed slapen en dan zit
de kans er in dat ik ‘s nachts wakker word door een kopje of een pootje
in mijn gezicht.

Wat is je hobby?
luieren, chocolade eten en zingen en dansen in de kamer...
… haha, nee hoor. Dat doe ik ook weleens, maar mijn echte hobby’s zijn
hardlopen, yoga, tekenen/schilderen en sinds een tijdje ook weer
paardrijden. Ik ben een echte dierenvriend, dus ik vind het heerlijk om
dan buiten bezig te zijn met de paarden.

Ook lees ik graag boeken, ben ik bezig in de tuin en ga ik graag uit eten,
winkelen of wandelen met vriendinnen…. oh ja, en zingen kan ik trouwens
niet goed, maar ik vind het wel leuk om te doen.

Waar ben je stiekem niet zo goed in?
Nou, zingen dus.

