DE FAVORIETE QUOTES VAN ONS TEAM!

Marjon Vermeer:
"Het mooiste wat je kunt zijn is jezelf "
Anouk van Vught:
“Believe in YOURself!”
Annouk van Hoof:
"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"
Ingrid Thijssen:
“Geniet van alle kleine successen die je haalt”
Marian van de Griendt:
'"Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans"
Irma van Schijndel:
“Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier”
Nicole Sleutjes:
“Doen wat je leuk vindt, is vrijheid, leuk vinden wat je doet, is geluk!”
Kim Latten:
“Ik kan alles, maar daar is helaas geen diploma voor”
Riette Meulemans:
“I never lose, I either win or learn”
Susan van Eijndhoven:
“Carpe diem”
Jolanda Raaijmakers:
“Volg je hart, want dat klopt”
Carina van Balkum:
“Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je je eigen tekening
maakt”
Laura Schulp:
“Geloof erin, dat is het begin”
Marguerita Brants:
“Het is leuk om dingen niet te kunnen, want dan kun je iets nieuws leren”
Anita Schuur:
“Als je aarzelt, groeit je angst. Als je waagt, groeit je moed”

Mariska Montijn:
“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden”
Jolande Bastmeijer:
“Believe you can and you’re halfway there”

Anja van de Kerkhof – van Schaijk:
“Wat er ook speelt in deze wereld, laat het de kinderen zijn”
Joyce van der Leest:
“Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg”
Judith Heinen:
“Do what you love, love what you do”
Anjo van Dijk:
“Leren is verdwalen en daarna de weg nog weten”
Jessica Pennings- van den Borght:
“Wees jezelf! Er zijn al zoveel anderen!”
Hennie Coppens:
“The only way to do great work is to love what you do”
Martijntje Lemmens:
“Blijf jezelf, je bent goed zoals je bent”
Astrid van de Griendt:
“Waarom moeilijk doen als het samen kan”
Kristel van den Hurk:
“If you can dream it, you can do it”
Joke Heukels:
“Dat wat je met heel je hart doet behoudt altijd z’n waarde”
Annemieke van Erp:
“Mogen zijn wie je bent, dat is geluk!”
Lara de Beer:
“Het mooiste wat je kunt worden is jezelf”
Han de Vries:
“Alles wat je aandacht geeft groeit”
Wilma van de Pas:
“Het is altijd het juiste moment om iets goeds te doen”
Cathelijne van Mierlo:
“Vroege vogels vangen de beste pieren”

