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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Voor schooljaar 2020-2021 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 drie collega’s. Yvonne Zwaneveld heeft de afgelopen periode 

het zwangerschapsverlof van Cynthia van Dijk ingevuld. Cynthia komt na de zomervakantie weer 

terug en Yvonne heeft een nieuwe baan in Hoek van Holland. Wij wensen Yvonne veel succes. 

Van Emel Cona gaan wij helaas ook afscheid nemen. Emel heeft een nieuwe uitdaging gevonden op 

een school in Den Haag en gaat vier dagen in de week werken met kinderen die net in Nederland 

wonen. Wij vinden het jammer dat Emel vertrekt en wensen ook Emel veel succes met haar nieuwe 

baan. 

Na 20 jaar zal ook Marloes Roestenburg vertrekken. Marloes is in 2000 begonnen op de Kennedy als 

leerkracht en vanaf 2005 intern begeleider geworden. Marloes heeft altijd met veel plezier gewerkt 

op de Kennedy. Voor haar is nu de tijd aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan in 

Schipluiden. Daar werkte zij het afgelopen jaar al twee dagen en zij kan haar uren verder uitbreiden 

op die school. Ook Marloes wensen wij veel plezier met haar nieuwe baan.  

Aangezien Marloes en Emel vertrekken en Cynthia terugkomt voor Yvonne, hadden wij dit schooljaar 

één vacature. Deze vacature is ingevuld. Thirza van den Boogaard zal ons team komen versterken. 

Thirza is al jaren werkzaam binnen WSKO als intern begeleider en leerkracht op de Bernadetteschool 

in Naaldwijk. Thirza kijkt uit naar een nieuwe uitdaging en heeft veel zin om volgend schooljaar te 

starten op de Kennedy. Begin volgend schooljaar zal Thirza zich voorstellen in de nieuwsbrief.  

 

Het komende schooljaar hebben wij nog twee mensen rondlopen die het onderwijspersoneel zullen 

gaan ondersteunen. Debby van de Logt liep afgelopen jaar al stage in de onderbouw. Zij studeert 

voor onderwijsassistent en zal haar studietijd tot februari 2021 stage lopen bij ons op school. Zij zal 

met name in de onderbouw worden ingezet.   

Daarnaast hebben wij Jolie van den Ende aangenomen. Jolie heeft haar diploma voor 

onderwijsassistent behaald en gaat vanaf het nieuwe schooljaar aan de Pabo studeren. Jolie volgt 

een werken-leren traject en zal twee dagen in de week ingezet worden in de middenbouw als 
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onderwijsassistent en de overige dagen loopt zij stage of studeert zij. Ook Jolie zal zich voorstellen in 

één van de eerste nieuwsbrieven van het schooljaar.  

Hieronder kunt u lezen bij welke leerkracht uw zoon of dochter in de klas komt. 

 Maandag 
 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 Cynthia van 
Dijk 
 

Cynthia van 
Dijk 

Cynthia van 
Dijk 

Jeanet 
Zwinkels 

Jeanet 
Zwinkels 

Groep 3-4 Anja van 
Spronsen 
 

Anja van 
Spronsen 

Jeanet 
Zwinkels 

Anja van 
Spronsen 

Anja van 
Spronsen 

Groep 5-6 Hanneke 
Moerman 
 

Hanneke 
Moerman 

Hanneke 
Moerman 

Thirza van den 
Boogaard 

Thirza van den 
Boogaard 

Groep 7 Stefanie 
Oudshoorn 
 

Stefanie 
Oudshoorn 

Stefanie 
Oudshoorn 

Stefanie 
Oudshoorn 

Stefanie 
Oudshoorn 

Groep 8 Jitske Voois 
 
 

Jitske Voois Jitske Voois/ 
Marjon van Es 

Marjon van Es Jitske Voois 

IB/Directie 
 
 

Tamara van 
Wingerden 

Thirza van den 
Boogaard 
 
Tamara van 
Wingerden 

Thirza van den 
Boogaard 

Tamara van 
Wingerden 

Tamara van 
Wingerden 

 

Jitske, Marjon en Jeanet werken buiten dit overzicht nog een aantal dagen of uren in de week. Op die 

dagen zijn zij ambulant en werken zij aan de schoolontwikkeling. Leren zichtbaar maken, ict, lezen- 

en taal coördineren, sociale veiligheid en wetenschap en techniek 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. Cynthia van Dijk zal tot maart 2021 nog één dag in de week ouderschapsverlof opnemen. 

Na maart 2021 zal zij ook een dag ingezet worden om aan de schoolontwikkeling te werken.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, kunt u altijd telefonisch contact opnemen of 

een e-mail sturen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van de Kennedy, 

Tamara van Wingerden 


