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Datum 05-07-2019 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Voor schooljaar 2019-2020 is de groepsindeling bekend. Komend schooljaar starten we wederom 

met vijf groepen. Binnen het team van de Kennedy zullen een aantal leerkrachten verschuiven van 

groep en we zullen afscheid nemen van Yvonne Zwaneveld. 

Yvonne heeft een aantal weken geleden besloten om te gaan reizen. Eind augustus pakt zij haar tas 

en zal ze een gedeelte van de wereld gaan bekijken. Een mooie uitdaging voor Yvonne. Wij wensen 

haar heel veel plezier toe.  

Omdat ons leerlingenaantal groeit ten opzichte van de afgelopen jaren, hadden wij voor komend 

schooljaar twee vacatures. Beide vacatures zijn ingevuld. Hieronder kunt u lezen bij welke leerkracht 

uw zoon of dochter in de klas komt. 

 Maandag 
 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 Juf Jeanet Juf Jeanet Juf Emel Juf Emel Juf Emel 

Groep 3-4 Juf Anja Juf Anja Juf Jeanet Juf Anja Juf Anja 

Groep 5-6 Juf Cynthia Juf Cynthia Juf Cynthia Juf Hanneke Juf Hanneke 

Groep 7 Juf Stefanie Juf Stefanie Juf Stefanie Juf Stefanie Juf Stefanie 

Groep 8 Juf Jitske Juf Jitske Juf Jitske/Juf 
Marjon 

Juf Marjon Juf Marjon 

Ib/Directie 
 
 

Tamara Marloes 
Tamara 

 Tamara Marloes 
Tamara 

 

Juf Hanneke, Juf Cynthia, Juf Jitske en Juf Marjon werken buiten dit overzicht nog een aantal dagen in 

de week. Op die dagen zijn zij ambulant en werken zij aan de schoolontwikkeling. Leren zichtbaar 

maken, ict, lezen- en taal coördineren zijn voorbeelden van dit soort taken. Mocht er een collega ziek 

zijn, kan het zijn dat zij ingezet worden op de groep van de afwezige leerkracht.  
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U ziet twee nieuwe namen in de het overzicht staan. Juf Emel komt drie dagen in groep 1-2 werken. 

Zij heeft jarenlange ervaring in de onderbouw. Juf Emel heeft heel veel zin om te starten op de 

Kennedy. 

Juf Stefanie zal dit jaar in groep 7 starten. Zij heeft na haar eindstage een half jaar gewerkt op een 

school in Rijswijk. Stefanie wilde graag wat dichter bij huis werken en heeft gesolliciteerd op de 

vacature voor de bovenbouw. Ook Stefanie heeft veel zin om te starten volgend schooljaar.  

Deze juffen zullen zich in de laatste nieuwsbrief van het schooljaar voorstellen.  

Juf Jitske zal dit jaar haar tweede jaar van de studie gaan volgen, waardoor zij één dag per week 

studieverlof heeft.  

Op donderdag 18 juli organiseren wij een doorschuifmoment. Alle leerlingen zullen tussen 13.00u en 

13.45 uur kennismaken met de nieuwe leerkracht.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, kunt u altijd even bij ons binnen lopen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van de Kennedy, 

Tamara van Wingerden 

 


