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De Tillegraaf 

Agenda 

6 juli Springkussen en pannenkoeken 

7 juli Groep 7a, Wetter en Wille park 

7&8 juli Kamp groep 8 

9 juli Laatste schooldag. Aftellen op 

kleuterplein vanaf 11.45 

23 aug Eerste schooldag 

26 aug Klankenkaravaan (uitgesteld 25 jaar) 

26 aug Juf Wies 25 jaar in het onderwijs 

27 sept Personeelsdag Holding Adenium 
 

Afscheid Juf Hiske 

Afgelopen donderdag hebben we definitief 

afscheid genomen van onze collega. In het 

Openluchttheater van Appelscha. Een prachtige 

locatie, zeker in corona-tijd, om afscheid te 

nemen van een fantastische collega. 

Alle leerlingen en ouders die de afgelopen dagen 

een boodschap voor Hiske hebben achtergelaten 

in het condoleanceboek, willen we van harte 

danken. De mails die we hebben gekregen 

vouwen we in het boek. Het boek ligt er nog 

enkele dagen. Daarna zal het aan de familie 

gegeven worden.  

 

Film groep 8 

In plaats van een musical hebben de groepen 8 

een film gemaakt. Aan ‘Wow. De Show’ hebben 

onze schoolverlaters de afgelopen maanden hard 

gewerkt. Vrijdagavond was de première. De 

corona-versoepelingen kwamen te vroeg om alle 

schema’s weer om te gooien. Op school waren 

alle leerlingen. En thuis konden ouders en familie 

kijken via een link naar de film. Het is een 

geweldige leuke en spontane film geworden. Alle 

waardering voor spelers en regisseurs.  

Na afloop kwam iedereen, acteurs en ouders, 

bijeen op het terrein naast school. Onze dank gaat 

uit naar de ouders die dit georganiseerd hebben.   

 

Dinsdag 6 juli: Springkussen en Pannenkoeken 
Door het overlijden en de uitvaart van Juf Hiske 

hebben we de festiviteiten rondom 25 jaar 

(eigenlijk al 26 jaar, door het uitstel van vorig jaar) 

Partoer moeten aflasten. Aangezien we toch nog 

iets feestelijks wilden aanbieden aan onze 

leerlingen in dit bijzondere schooljaar is er 

dinsdag de hele dag een springkussen. Advies: 

kinderen niet in de allernetste kleren naar school 

laten gaan. In de middagpauze krijgen de kinderen 

pannenkoeken. Voor de ochtend pauze: fruit en 

drinken mee. Graag ook bestek en bord beiden 

voorzien van naam. Lust uw kind geen 

pannenkoeken geef ze dan eigen eten mee. 

 

In de eerste week na de zomervakantie, op 

donderdag 26 augustus, komt de Klankenkaravaan 

langs. Enkele weken geleden hebben we gevraagd 

om gekleurde t-shirts. De kleuren van de t-shirts 

zijn gekoppeld zijn aan de jaargroepen. Dit heeft 

te maken met aantal leerlingen en de klanken die 

zij moeten spelen in het muziekspektakel. We 

hebben de mensen van de Klankenkaravaan de 

vraag gesteld of dezelfde kleuren kunnen blijven 

of niet. De leerlingen schuiven immers een jaar 

door. We hebben op deze vraag nog geen 

antwoord gekregen.  

 

Vragenlijst 

In de bijlage vindt u een vragenlijst. Wij verzoeken 

u deze in te vullen. De vragen gaan over extra 

ondersteuning die we aan meerdere leerlingen 
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hebben geboden tijdens en na de 

schoolsluitingen. We hebben hiervoor van het 

ministerie geld ontvangen voor o.a. extra 

personeel. Hiervoor hebben we o.a. juf Lisanne, 

meester Remco en Juf Froukje (tijdelijk) aan 

kunnen stellen.  

 

Gevonden voorwerpen 

Komende vrijdag, laatste schooldag wordt de 

gevonden voorwerpen mand geleegd. Mist u 

kleding, broodtrommels of iets anders: onder de 

trap bij de middenbouwingang staat een mand 

met de gevonden voorwerpen.   

 

Einde schooljaar 

Op vrijdag 9 juli is het de laatste schooldag van 

wederom een bewogen schooljaar. Dat vieren we 

traditiegetrouw met de hele schoolgemeenschap. 

Om 11.45 uur zijn alle ouders en verzorgers van 

harte welkom op het schoolplein bij de 

kleuteringang. Alle leerlingen 

zijn er dan ook, inclusief de 

leerlingen van groep 8 die 

dan nog een keer hun 

afscheidslied zullen zingen. 

We zetten nog wat mensen in 

het zonnetje. En dan tellen we letterlijk af naar 

een lange, en hopelijk heerlijk zorgeloze, vakantie.  

 

Tot slot 

Het was een behoorlijk bewogen schooljaar. Met 

een voorzichtige en hoopvolle start in augustus. 

Uiteindelijk moesten de scholen half december 

toch weer dicht. We zijn altijd blijven oefenen met 

afstandsonderwijs. Leerlingen en leerkrachten 

wisten wat ze dus moesten doen. Of zoals een van 

de leerlingen het krachtig uitdrukte: ‘Ach meester, 

dan gaan we toch gewoon weer thuis werken. 

Maakt niet uit joh!’ En toen we weer naar school 

mochten, begin februari, kon er niet gespeeld en 

gewerkt worden met andere groepen en moesten 

we mondkapjes op. Schoolreisjes en schoolkamp 

mochten niet doorgaan. Kennismaking met 

voortgezet onderwijs verliep digitaal. Corona bleef 

èn blijft ons bezig houden. Ook in deze laatste 

week moeten we nog aanpassingen doen doordat 

een van de leerkrachten nog in quarantaine moet.   

En ten slotte overleed onze geliefde collega Hiske 

Hartmans.  

 

Uiteindelijk is alles (in ieder geval heel veel) 

natuurlijk weer op zijn pootjes terecht gekomen. 

We hebben de indruk dat de leerlingen dit alles 

toch goed hebben doorstaan. Zowel sociaal, 

emotioneel als cognitief. Dat hebben we met zijn 

allen gedaan: leerlingen onderling, leerkrachten 

en alle ouders en verzorgers, allemaal met elkaar.  

 

Ik wil dan ook iedereen enorm bedanken voor de 

grandiose inspanningen van dit schooljaar.  

 

Op naar het volgende… 

 

Karel Beke, directeur 



Beste ouder/verzorger, 

Dit bericht is voor de ouders/verzorgers die onze eerste vragenlijst hebben ingevuld. Wanneer dit niet 

het geval is, kunt u dit bericht negeren. 

Zoals u wellicht weet, heeft de basisschool van uw kind(eren) een programma lopen voor kinderen 
die extra hulp nodig hebben vanwege de schoolsluiting en het online onderwijs in Coronatijd. Samen 
met de school onderzoeken we of achterstanden verdwijnen, maar ook of kinderen door dit 
programma meer gemotiveerd zijn voor school en zich prettiger voelen in de school.  
 
Hiervoor hebben wij twee vragenlijsten gemaakt: één voor aan het begin van het programma en één 
voor aan het eind. Op deze manier kunnen we zien of er iets veranderd is in hoe een kind zich voelt. 
De eerste vragenlijst heeft u eerder al ontvangen en ingevuld. Mocht dat niet zo zijn, dan geldt dit 
bericht niet voor u. U kunt dan niet meer deelnemen aan dit onderzoek.  
 
Als u de eerste vragenlijst wel heeft ingevuld, willen we u vragen om ook de tweede vragenlijst in te 
vullen. Omdat we een voor- en een nameting doen, kunnen we alleen uw antwoorden gebruiken als 
u de vragenlijst twee keer invult. Hierbij is het van belang dat de vragenlijst door dezelfde ouder 
ingevuld wordt als bij de eerste vragenlijst. Zoals we bij de vorige vragenlijst al aangeven, vragen we 
u om de vragenlijst ook in te vullen wanneer uw kind niet aan het programma heeft deelgenomen.  
Deelname aan de tweede vragenlijst is, net als bij de eerste vragenlijst, niet verplicht. Wanneer u 
liever niet meedoet, maakt dat verder niet uit voor u, of voor uw kind(eren). Niemand kan zien of u 
heeft meegedaan. Daarbij is de vragenlijst ook weer volledig anoniem. Niemand krijgt dus te zien 
welke antwoorden u gegeven heeft. Wel vragen we weer naar de naam van de opa en oma van uw 
kind, zodat we middels een code kunnen zien welke twee vragenlijsten bij elkaar horen. 
 
Deze tweede vragenlijst bevat dezelfde vragen als de eerste vragenlijst, zodat wij goed inzicht krijgen 
in de verschillen. De vragen gaan dus wederom over uw kind en niet over uzelf. Omdat kinderen het 
vaak moeilijk vinden om dit type vragen in te vullen, vragen wij of u dit voor uw kind wilt doen. 
Uiteraard kan dit ook samen. Als u meerdere kinderen op dezelfde school heeft, vragen wij u om 
voor ieder kind een vragenlijst in te vullen.  
 
We hopen dat u de vragenlijst wilt invullen. Hiermee helpt u de school, ons en het Ministerie van 
Onderwijs Cultuur & Wetenschap om te begrijpen of de programma’s goed werken voor kinderen. 
Zou u dit uiterlijk binnen 3 dagen nadat u deze mail gekregen heeft willen doen? Het invullen van de 
tweede vragenlijst duurt ongeveer een kwartier. U kunt de tweede vragenlijst openen via de 
volgende link: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5urj2s8fH5ya9mu 
Op deze pagina vragen we u eerst om toestemming te geven voor deelname. Daarna kunt u de 
vragenlijst invullen. 
 
Alvast vriendelijk bedankt voor uw hulp. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via 
inhaal.fgb@vu.nl. Voor alle vragen over deelnamemogelijkheden aan het inhaal- en 
ondersteuningsprogramma dat wordt aangeboden door uw school, kunt u contact opnemen met de 
school van uw kind(eren). 
 
Met vriendelijke groet, 
Dr. Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam 

Dr. Anne de Bruijn 
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