
Els Rozema

Directeur van
De Rank.
Ik ben de hele week
aanwezig.
Ik woon met mijn man in
Alphen aan den Rijn. Mijn
hobby’s zijn reizen, lezen
en De Rank.

Barbara den Hartog

Intern begeleider.
Ik werk op maandag,
dinsdag en donderdag.
Ik woon in Nieuwkoop met
mijn 3 dochters.
Mijn hobby’s zijn dieren,
lezen en wandelen.

Michelle Kohinor

In de middagen sta ik in
groep 5. Op woensdag
ben ik te vinden in groep
7.
Ik woon in Alphen a/d
Rijn. Ik hou van training
geven, dieren,
koken/bakken en
legpuzzels.

Marlies Tersteeg

Juf van groep 1/2b op
maandag, dinsdag en
woensdag om de week. De
andere woensdag sta ik voor
groep 3. En ik ben
coördinator van de
onderbouw.
Ik woon in Noorden met mijn
man en 2 dochters.

Lobke de Vreugd

Ik ben fulltime leerkracht
van groep 6. Ik woon
samen met mijn man
sinds december 2021 in
Katwijk aan Zee. Mijn
hobby’s zijn reizen,
borduren, lezen, koken
en tennissen.

Hilda Koot
Dit jaar sta 1 keer in de 2
weken op woensdag voor
groep 1/2B. Daarnaast doe
ik op maandag, dinsdag en
donderdag ondersteunende
werkzaamheden in groep 3
en groep 4 en wat
schooladministratie.
Ik heb 4 kinderen die al een
poosje het huis uit zijn en 6
kleinkinderen. In mijn vrije
tijd lees en wandel graag.
Ook hou ik me graag bezig
met computers en
ict/techniek.



Wytske Deurloo

Ik ben juf van groep 1/2b
op donderdag en vrijdag.
Ik woon in Woubrugge
met mijn man en 3
kinderen.
Mijn hobby´s zijn lezen,
suppen, haken en skaten.

Marjolein Waarsenburg

Sinds november 2021 werk
ik als ondersteuner op de
Rank en begeleid ik
kinderen die Nederlands als
tweede taal hebben.
Een heel mooie uitdaging.

Ik ben getrouwd en moeder
van twee zoons.

Hanneke Roosenbrand

Ik werk al meer dan 20
jaar op De Rank en
samen met Jan heb ik 4
kinderen, 3 jongens en 1
meisje. Vorig jaar zijn wij
gestart met het Leerplein
en op maandag, dinsdag
en woensdag om de
week werk ik daar met
kinderen die net even wat
meer aandacht nodig
hebben. Zo fijn om te zien
dat deze kinderen daar
baat bij hebben! Verder
houd ik ook veel van
lezen en koken. Ik zit,
samen met Vera, namens
het team in de OR.

Jacqueline Mooy

Ik ben juf in groep 3 op
woensdag om de week,
donderdag en vrijdag.
Ik woon in Nederhemert.
Moeder van 1 dochter en 1
zoon en 1 kleindochter.
Hobby’s: lezen, knutselen,
dieren verzorgen, sport

Martijn van de Boom

Ik sta fulltime voor groep
5. Ik geef atletiek training.
Ik doe aan Tai Chi en
rennen. Ik ben creatief,
enthousiast en houd mij
graag bezig met boeken
en houd van spelletjes
spelen.

Ik ben getrouwd en heb
een zoon en een dochter.

Wessel Roos

Ik ben fulltime leerkracht van
groep 4 en zit namens het
team in de
medezeggenschapsraad.
Ik woon in Leiden. Mijn
hobby’s zijn sporten, koken
en reizen.



Dion van Zundert

Ik sta fulltime voor groep
8. Ik houd heel erg van
muziek en speel zelf ook
gitaar. Verder vind ik
lezen leuk en sport ik ook
graag.

Vera van den Berge -
Westdijk

Aan het begin van de week
ben ik de leerkracht van
groep 3 en ik zit namens het
team in de ouderraad.

Samen met mijn man Mike
en ons zoontje Boas van 3
jaar woon ik in Hazerswoude
- Rijndijk. Ik vind het heerlijk
om te lezen en om te
wandelen met onze hond.

Christine van Staveren-
Slegtenhorst

De meeste dagen ben ik
te vinden in groep 7. Op
woensdag geef ik de
Ontdekkers les van beide
scholen in Koudekerk.
Daarnaast zit ik in de
projectgroep van het
fusietraject.
Ik woon in Alphen aan
den Rijn met mijn man en
twee dochters.

Jill van der Heiden

Ik werk op maandag,
dinsdag, donderdag en
vrijdag als
leraarondersteuner in groep
6.
Ik woon in Koudekerk en ik
hou enorm van varen,
hardlopen en leuke dingen
doen met vrienden en
familie.

Geerte Snoek

Leerkracht groep 1-2 A

Ik sta fulltime voor de
groep en zit namens het
team in de
medezeggenschapsraad.
Ook zit ik in de
projectgroep om de fusie
tussen de twee
basisscholen in
Koudekerk aan den Rijn
te onderzoeken.

Ik woon in Leiden en
sport graag.

Esmee Rashidi

Leerpleincoördinator en
leerkracht

Op woensdag om de week,
donderdag en vrijdag sta ik
op het leerplein. Hier werk ik
met groepjes leerlingen die
extra zorg nodig hebben.
Ook ben ik de
vertrouwenspersoon van de
school.

Ik ben getrouwd, mama van
2 meisjes. Ik hou van lezen,
piano spelen en spelletjes
doen.


