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INHOUD  OASE 
   

OASE 

AGENDA 

MEDEDELINGEN 

VASTE ZAKEN  

Week 19 – Moeders 

Zonder haar was jij er niet geweest; zij heeft je destijds gedragen en gebaard. Dat geeft een speciale band. Hoe 

het verder ook loopt in het leven, je moeder is en blijft iemand die het meest letterlijk ‘je eigen vlees en bloed’ is. 

Dat kan de band ingewikkeld maken. Soms juist omdat je zo nauw met elkaar verbonden bent. In andere 

gevallen omdat ze minder met jou te maken wil hebben dan jij zou willen. Of omdat ze helaas niet meer leeft. 

Gelukkig zijn dat uitersten. Meestal is je moeder je steun en toeverlaat. Een vrouw om op te bouwen. 

 

Onze planeet wordt ook wel ‘Moeder Aarde’ genoemd. Een moeder, omdat de aarde ervoor zorgt dat we 

kunnen leven. We drinken haar water, we eten haar planten, we kunnen ademhalen dankzij haar bomen die 

voor zuurstof zorgen. Moeder aarde zorgt voor ons. Maar zo langzamerhand worden we ons er steeds meer 

van bewust dat wij ook weleens wat beter voor onze moeder zouden mogen zorgen. Haar niet langer uitbuiten. 

Haar grond, lucht en water niet langer vervuilen. Onze moeder verdient beter, toch? 

 

In de bijbelrubriek 12+ een thema rond Maria, de moeder van Jezus. Al snel na zijn geboorte werden er mooie, 

maar ook onrustbarende dingen over haar zoon gezegd. Toen Jezus twaalf was, ging hij al zijn eigen weg. En 

zijn moeder maar ongerust zoeken! Haar opmerking op een bruiloft werd ervaren als bemoeizucht. Een andere 

keer stuitte haar moederlijke bezorgdheid op grote weerstand: Nee, Jezus ging niet mee naar huis! Maar voor 

hij stierf, was zijn laatste zorg aan haar gewijd. 

       

  AGENDA    

 

 

WO 10-mei Start CSE 

12.30-17.00 mediatheek dicht i.v.m. examen 

19.00 tto oudercontactgroep  

 

DO 11-mei. CSE 

12.30-17.00 mediatheek dicht i.v.m. examen 

mentorspreekuur  

 

VR 12-mei CSE 

12.30-17.00 mediatheek dicht i.v.m. examen 

 

14 t/m 20 mei  POCKET 3 Lln bezoeken Lanzarote 

 

MA 15-mei CSE 

08.25-10.05 H4 biol1 reanimatiecursus 

 

DI 16-mei CSE 

 

WO 17-mei CSE 

  

 

 
Junior Lyceum 

 MEDEDELINGEN  

 

 

Nieuwe Junior Lyceum 

Gisteren is het nieuwe Junior Lyceum door de onderwijswethouder Mevrouw Van Capelle officieel 

geopend. 

 

Veel ouders van toekomstige en huidige brugklassers woonden het feestelijke moment bij: in totaal waren er 



 

 

zo’n 150 mensen aanwezig.   

 

‘Bijdrage aan goed onderwijs’ 

Wethouder Van Cappelle complimenteerde het Comenius College met de nieuwe plek voor brugklassers. ‘Ik 

denk echt dat deze locatie bijdraagt aan goed onderwijs’, zei de gemeentebestuurder. ‘Het is een enorme stap 

naar het voortgezet onderwijs, maar als die zó gezet kan worden dat je er eerst een eigen plek hebt, is dat fijn. 

Ik hoop dat deze ruimte voor jullie veilig, vertrouwd en geborgen wordt. 

                                    
  

‘Thuisbasis’ 

Herma Verbeij van het Comenius Lyceum en de Comenius Mavo in Capelle zei ‘apetrots’ te zijn op de nieuwe 

faciliteit van haar locaties. Ze toonde zich ook blij met het tempo van de verbouwing. ‘Op de Open Dag in 

januari stonden er alleen nog maar palen; een paar maanden later openen we een mooi gebouw. We zijn 

daarbij ook blij met de nieuwe entree naar het bestaande gebouw van Lijstersingel 18.’  

Herma Verbeij hoopt dat het Junior Lyceum een fysieke en gevoelsmatige thuisbasis wordt voor brugklassers, 

een basis voor een schooltijd waar in een sfeer van wederzijds vertrouwen wordt geleerd. ‘Zo’n prachtige 

schooltijd wens ik iedereen toe’, besloot ze.   

 

‘Bied pubers veiligheid’ 

Opvoedkundige Marina van der Wal, zelf ouder van puberkinderen, liet concreet zien welke twee delen van de 

hersenen – de voorhoofdkwab en de amygdala – betrokken zijn bij het grensoverschrijdende gedrag van 

pubers. ‘Pubers zijn eigenlijk op ontdekkingsreis, en veiligheid is daarbij van groot belang. Ouders en docenten 

kunnen die bieden als ze focussen op wat pubers goed doen en dat benoemen. Dan ontstaat er een betere 

sfeer en gaan cijfers omhoog. Pubers krijgen daardoor vleugels en bescherming tegen tegenvallers. Ik wens 

jullie ongelooflijk veel succes!’ 

Junior Lyceum-lied 

De huidige brugklasleerlingen lieten ook van zich horen met het Junior Lyceum-lied dat werd geschreven en 

ten gehore gebracht onder leiding van kleinkunstenaar Erwin Wiertz. Op de wijs van ‘Dromen zijn bedrog’ 

zongen de leerlingen samen met een aantal docenten: ‘Een mooie schooltijd in de dop, want op het Junior 

Lyceum is het top. Een eigen ingang, een veilige sfeer – wat wil je eigenlijk nog meer? Een zachte landing 

zonder pijn helpt om nu en ook later jezelf te zijn.’  

Tot slot serveerden leerlingen van het International Business College (IBC) van Comenius lekkere hapjes en 

drankjes, en konden de aanwezigen rondkijken in de nieuwe ruimten.  

 

‘Kleinschaligheid en geborgenheid’ 

Een ouder van een aanstaande brugklasser staat ‘heel positief’ tegenover het Junior Lyceum. Hij noemt het 

‘een aangename verrassing’ dat het Comenius Lyceum nu een eigen plek voor nieuwe leerlingen heeft 

gemaakt. ‘De landing zal inderdaad zachter kunnen zijn dan in mijn eigen tijd’, zegt hij. Een aanstaande vwo-

brugklasleerlinge is blij dat ze na de zomervakantie kan starten met anderen van dezelfde leeftijd die ook nieuw 

zijn. Haar moeder vertelt dat het aangekondigde Junior Lyceum heeft geholpen om de keuze voor Comenius te 

maken. ‘Het maakt kleinschaligheid en geborgenheid mogelijk’, zegt ze.  

Twee huidige brugklassers zijn een beetje jaloers, geven ze toe.  

 

 

Trots op Thirza! 

Donderdag 20 april ontving Thirza Breedijk een certificaat voor deelname aan de PRE-classes aan de 

Universiteit van Leiden. Zij heeft Rechtsgeleerdheid gevolgd. 

De universiteit trakteerde deelnemers, ouders en afgevaardigden van de middelbare scholen op een college 

van dr. E. Bakker over het onderzoek naar Syriëgangers.  



 

 

Elk jaar kunnen excellente leerlingen uit Vwo 5 deelnemen aan deze PRE-classes of zelfs aan het -nog 

zwaardere- PRE-university in Leiden. Dit is een mooie voorbereiding op universitair onderzoek en een unieke 

kans voor onze leerlingen!  Voor meer informatie kan je terecht bij mevr. Poot 

                                                     
 

    

  VASTE ZAKEN     

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. 

Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

 

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode 

van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 

 

Informatie 

www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

