
Afscheid Conrector Sita Remesar

Begin dit jaar nam conrector Sita Remesar afscheid 
van het Vossius.  Als dank voor al haar betrokken 
jaren op school bood de Oudervereniging haar een 
mooie attentie aan vergezeld van een persoonlijk 

gedicht.

Pluim van het Jaar!

Elk jaar biedt de Oudervereniging de Pluim van het Jaar aan. Deze Pluim bestaat naast eeuwige roem uit  een 
gedicht dat is toegesneden op de ontvanger (zie achterin dit bulletin) en een bos bloemen en heeft als doel een 
medewerker die minder zichtbaar is, maar wel een belangrijke bijdrage levert aan de school, in het zonnetje 

te zetten. 
Dit jaar werd onze Pluim van het Jaar uitgereikt aan twee medewerkers: roostermakers Theo Pielage en Ed 
Korsten.  Hun onvermoeibare toewijding en creativiteit werd de afgelopen 1,5 jaar door de coronapandemie 

enorm op de proef gesteld. Allerlei roostervormen werden ontwikkeld, vaak onder grote tijdsdruk. 
Onze waardering voor deze twee medewerkers is dan ook enorm!

Leraren Zonnetje

Namens alle ouders zijn de medewerkers van het Vossius dit 
bijzondere corona-schooljaar twee keer in het zonnetje gezet 
met een lekkere versnapering:  voor de kerst met petit-fours 

en in mei met de lekkerste baklava van Amsterdam!
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De  Boombank, aanbieding en inwijding

Bij het afscheid van rector Jan van Muilekom in juni 2020 werd namens alle ouders de 
Van Muilekom Boombank aangeboden.  In maquette-vorm, want de bank moest nog 

worden ontworpen en gemaakt. 
Het resulteerde, onder leiding van architect en bestuurslid Willemijn, in een prachtige 
bank rondom een boom op het nieuwe schoolplein. Het plaatje met tekst, geschreven 
door bestuurslid Lisan en belangeloos uitgevoerd door Vossianenouders Nicholas en 

Clotilde van der Plaats, werd de finishing touch!

Uiteindelijk was het 2 juni 2021, een corona-jaar verder na het afscheid van voormalig 
rector Jan van Muilekom, dan eindelijk zover: door het lostrekken van een mooie grote 
strik werd de Van Muilekom Boombank officieel in gebruik genomen. Er was een speech 
van Kyra, de voorzitter van de Oudervereniging. Jan sprak zelf ook het publiek (ouders 
en medewerkers) toe en nam tenslotte na een toost met champagne plaats op ‘zijn’ bank. 
Naast de inauguratie van de bank werd er, op verzoek van Jan, met het resterende budget 

een gift gedaan aan het Jongeren Cultuur Fonds.



Inspectierapport

De Oudervereniging feliciteerde de schoolleiding met de positieve 
beoordeling die de school van de inspectie mocht ontvangen in mei.

Vertrek docenten

Ook dit jaar vertrok er een 
aantal docenten wegens 
pensionering of om andere 
redenen. Ieder van hen heeft 
een mooie bos bloemen 
ontvangen, vergezeld met 
een handgemaakte kaart 
met speciale afbeelding en 

poëtische tekst.
Namens alle ouders bedankt 
de oudervereniging deze 
docenten voor de aandacht 
voor en toewijding aan onze 

kinderen.



Diploma-uitreiking

Bij een diploma-uitreiking horen felicitaties, bloemen en tradities.  Dit jaar waren er door corona wel 
zeven ontroerende sessies waarin diploma’s werden uitgereikt. Bij elke sessie waren bestuursleden van 
de Oudervereniging aanwezig. De OV verzorgde dit jaar voor de geslaagde leerlingen in totaal ruim 120 
rozen, voorzien van een kaartje met daarop de helft van een gedicht.  De andere helft van het gedicht stond 
op een boekje wat gedragen werd door  mooie houten vosjes. Deze vosjes zijn een vaste traditie, maar het 
regelen van deze beeldjes was dit jaar een extra uitdaging. Verzending vanuit ons vaste adres bleek mede 
door corona niet mogelijk. Dankzij de vindingrijkheid van bestuurslid Seda konden we unieke, in Turkije  
handgemaakte, houten vosjes aanbieden aan de afzwaaiende zesdeklassers! De beeldend kunstenaar heeft 
daarbij als cadeau een vader- en moedervos gemaakt die als het ware waken over de uitvliegende vosjes. 

Wat een mooi beeld was dat!
Tenslotte ontvingen alle eindexamenkandidaten ook dit jaar tijdens de diploma-ceremonie van ons een 

mooie pen met daarin hun naam gegraveerd.



Nieuwe ouders in het bestuur

Dit jaar verwelkomde de Oudervereniging twee 
nieuwe ouders in het bestuur; Seda Muftugil-Yalcin, 
met een zoon in de eerste jaarlaag, en aspirant-lid 
Janne van den Akker, met kinderen in de derde, 

tweede en komende eerste jaarlaag. 
De oudervereniging prijst zich gelukkig en laaft zich 
aan de betrokkenheid en goede ideeën van deze 

nieuwe bestuursleden!

Bestuur

Het huidige bestuur van de Oudervereniging bestaat uit: Lisan Schrevel, secretaris, huisdichter van het bestuur 
en contact MR, Jeroen Janssen-onvolprezen penningmeester, Seda Muftugil-Yalcin, activiteitenondersteuner 
en vosjes-ontdekker, Willemijn Borleffs-Reigersman, uittredend lid en doortastende boombank-coördinator, 

Janne van den Akker, aspirant-lid en vriendelijke tekstschrijver en 
Kyra Philippi, enthousiasmerende voorzitter.

Afscheid Lieke en Borut

Aan alles komt helaas een einde en zo 
ook aan de schooltijd van de kinderen 
van onze bestuursleden Borut Stavrov en 
Lieke van der Voort.  Borut was jarenlang, 
naast bestuurslid en ICT specialist, ook 
lid van de MR en stond ons bij met raad 
en daad.  Lieke was onze inspirerende 
voorzitter, de wijze rots in de branding en 
lichtend voorbeeld voor de huidige voor-

zitter.
Wij wensen Lieke en Borut een prachige 
post-Vossiaans tijd en hopen hen op ge-
zette momenten nog tegen het lijf te lopen 
bij bijvoorbeeld het Winterconcert of Café 

Chantant!



Volgend Schooljaar gaan we, gevaccineerd en wel, 

hopelijk als vanouds...

- Met regelmaat live vergaderen met onze rector Christine Hylkema
- Klassenouders werven en ouders live verwelkomen op de ouderavonden.
- Twee keer per jaar de klassenouderbijeenkomst hosten
- Ondersteuning bieden bij het Winterconcert
- De Pluim van het Jaar 2022 uitreiken!
- Meedenken en meewerken aan prachtige Open Dagen voor toekomstige Vossianen!
- Ondersteuning bieden bij Café Chantant
-Wellicht weer surveillanten werven onder de ouders voor bij de SE’s.
- Participeren bij de diploma-uitreiking!
- De medewerkers af en toe in het zonnetje zetten!
- Enzovoorts...




