
Annette Kröber - Leeuwerink  

Voorzitter 

Ik woon met mijn man Richard en onze 3 meiden aan de 

Nieuwboerweg in Waarland. Zoon Ricardo (28) heeft het nest al 

verlaten en woont in het mooie Limburg.  Ik vind het leuk om 

betrokken te zijn bij de school van onze kinderen, hou van 

organiseren en daarom ben ik toen Aurora (nu 13) naar de Sint Jan 

ging lid geworden van de OV.  Aurora  zit inmiddels op het Huygens 

College in 2 VWO.  In maart van dit jaar zijn Mandy en Lindsey 

(beide 4) in groep 1 gestart en ik ben dus voor het 9e jaar met veel 

plezier lid van de OV.  Ik heb diverse directiewisselingen 

meegemaakt, het onderwijs zien veranderen en docenten zien 

komen en gaan.  Geen jaar is hetzelfde en dat houdt het 

afwisselend en leuk. 

 

José de Ruijter – Luken  

Penningmeester 

Sinds begin vorig jaar wonen wij in Waarland en gaan mijn 

zonen Stan (groep 7) en Mats (groep 4) naar de Sint Jan. 

Door corona een lastige tijd om in een nieuw dorp te 

integreren, maar wij voelen ons hier helemaal thuis! Voor 

mij was het beter leren kennen van andere ouders een 

goede reden om mij bij de Oudervereniging aan te sluiten, 

naast dat ik het belangrijk vind dat de kinderen niet alleen 

veel leren, maar vooral ook veel plezier hebben op school. 

Ik heb nu al zin in de leuke activiteiten die dit schooljaar weer op de planning staan!  

 

Ik ben Wendy Roep (41), moeder van de 7-jarige Daan Tros (groep 4) en partner van Hans Tros. We 

wonen sinds twee jaar met heel veel plezier aan de Beemsterboerweg in Waarland.  

Van origine zijn we Schagenezen, maar hadden een grote wens te 

verkassen naar een dorp om onze zoon in alle ruimte op te laten 

groeien. Wat wonen we hier heerlijk! 

Om mensen te leren kennen en betrokken te zijn bij Daans school, 

ben ik vorig jaar toegetreden tot de Oudervereniging. Ik 

vind het belangrijk om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen 

van Kindcentrum Sint Jan en op mijn manier een bijdrage te leveren 

aan het welzijn van de kinderen en hen een leuke tijd te laten 

beleven. Ik zit zowel in de Sinterklaas- als de kerstcommissie. 

 

 



Yulia van Deursen 

Secretaris 

 Ik ben Yulia van Deursen, getrouwd met Edward, mama van Alexander (groep 4) en Maxim (groep 

1), ook van Fréya (de hond) en van Nochka (zwart katje). Verder ben ik enthousiaste motorrijdster 

en breng ik menig weekend door op het circuit van Zandvoort. Binnen de OV vervul ik de rol van 

secretaris en heb ik zitting in de kerstcommissie en sportcommissie. 

 

Marjet Francis – Bruin 

Samen met mijn man Bas en kinderen Roos 7 jaar (groep 4) Loek 5 jaar 

(groep 2) en Wout 2 jaar wonen wij in Dirkshorn. Omdat wij buiten Waarland 

wonen en ik wel betrokken wil zijn bij de school van onze kinderen heb ik me 

3 jaar geleden aangemeld bij de ouderverening. Nu het met de Corona weer 

iets rustiger is hoop ik dat we dit jaar weer leuke activiteiten voor de 

kinderen te organiseren.  

 

 

 

Ik ben Dorien Zomerdijk-Dekker.  

Wij hebben twee zoons Luke is 4 jaar zit bij de dolfijnen Nijs bijna 3 jaar 

zit bij de hertjes, ik zit sinds afgelopen december 2020 bij de 

oudervereniging, omdat ik voor de kinderen wat leuks wil regelen en zo 

mijn steentje wil bijdragen. Ik zit in de schoolreisje commissie, voor dit 

jaar hebben we weer wat leuks op de planning ik heb er zin in.  

 

Femke Kramer-Steenvoorde 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Femke. Twee jaar geleden ben ik, met mijn 

man Eelco en kinderen, in Waarland komen wonen. Onze oudste zoon 

Antonie zit in groep 3 en onze jongste zoon Marijn is net gestart bij de 

vlindergroep. Ik heb mij aangemeld voor de oudervereniging, omdat ik erg 

veel zin heb om leuke dingen voor de kinderen op school te organiseren. Dit 

jaar ga ik helpen met Kerst en de schoolreisjes. 

 

 

Verder zijn Erin Ameling en Rina de Wildt lid van de oudervereniging van de Sint Jan. 


