De vijf vragen van Maartje
Waar ben je heel goed in?
Ik kan goed gekke ideeën bedenken, die soms zelfs helemaal niet zo
eenvoudig zijn. Ik hou ervan om alles uit de kast te halen voor de
kinderen. Als ze maar met plezier leren, dan vergeten ze wat ze geleerd
of gedaan hebben nooit meer!

Waar ben je stiekem niet zo goed in?
Ik ben dus niet zo goed in tijdsplannetjes maken en me altijd aan die tijd
houden. Sorry lieve ouders en collega´s… Ik doe mijn best!

Waarom werk je op Het Mooiste Blauw?
Ik werk op Het Mooiste Blauw omdat het erg bij mij past om zelf buiten
de lijntjes te kleuren en daarom wil ik de kinderen dat ook zo graag
laten doen. Niet volgens een vaste lijn, maar juist door de kinderen zelf
te laten ervaren, kunnen ze veel meer leren. En dat past juist zo goed op
onze school! Hup, de tuindeuren open en leren in en met de natuur.

Wat vind je het leukste om te doen?
Ik deel graag leuke ideeën en volg graag anderen die mij op wat voor
manier dan ook inspireren. Dat zijn vooral dingen voor in de
onderbouw; thema´s, hoeken inrichten, creatieve opdrachten slurp ik het
liefste op. Ik ben altijd op zoek naar mooie materialen en die sleep ik
dan in mijn autootje mee naar school. Als ik dan zie dat de kinderen
hiermee blij aan de slag gaan, geniet ik enorm!

Waar droomde jij als kind van?
Ik maakte als kind overal al boeken van. Als ik op vakantie ging, hield ik
een vakantiedagboek bij en zo maakte ik ook een boek van alle dingen
die ik in mijn eerste huisje allemaal wilde maken. Ik ben altijd al dol
geweest op zelf dingen maken. Ik heb ook veel fotoboeken gemaakt. Nu
droom ik ervan om dit eindelijk weer eens af te maken.

