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VASTE ZAKEN  

Week 24 – Vaders  

Het zijn schattige YouTube-filmpjes: een vader die andere vaders leert hoe je het haar van je dochter moet 

vlechten. Een vader die zich laat opmaken, zijn nagels laat lakken, omdat zijn dochter dat leuk vindt. En dan zijn 

er nog filmpjes van vaders die net zo roekeloos als hun kinderen van bergen af denderen of fietscapriolen 

uithalen. Wat zijn ze toch leuk, die vaders. Zouden kinderen met twee vaders het dan ook extra leuk hebben 

thuis? 

 

Helaas kan het zo zijn dat kinderen hun vader niet meer te zien krijgen na een ‘vechtscheiding’. Sommige 

vaders procederen jarenlang om dat ongedaan te maken. Schrijnende verhalen. Het is maar heel langzaam dat 

daar verandering in komt. Het inzicht ontstaat dat moeders niet het alleenrecht op hun kinderen hebben. Dat 

kinderen eronder lijden, als ze hun vader niet meer mogen zien. Daarom worden scheidende ouders steeds 

vaker begeleid. Om te voorkomen dat het vechten wordt. En om ervoor te zorgen dat een kind een goed contact 

kan houden met zijn moeder én zijn vader. 

 

In de bijbelrubriek 12+ rubriek Mozes, die God vergelijkt met vader adelaar die zijn kinderen laat uitvliegen, 

maar ze zo nodig ook opvangt. Gideon’s vader komt op voor zijn belaagde zoon. Bij de dochter van Jefta denk 

je: het zal je vader maar zijn! Niet alleen biologische vaders vervullen de vaderrol. Mozes’ schoonvader geeft 

vaderlijk advies. Tenslotte het verhaal van de verloren zoon, over vaderliefde die blijft, al heb je er als kind nog 

zo’n puinhoop van gemaakt. 

       

  AGENDA   PERSONEEL  

 

 

 

WO 14-jun  

12.00-16.00 CTV2a & CTV2b bezoek Den Haag  

M-H-V uitslag examens 

 

DO 15-jun  

10.00 - 11.00 V6 boeken inleveren 

10.30-11.30 M4 boeken inleveren 

12.30-15.00 H5 boeken inleveren 

12.00-15.30 M3 excursie Blijdorp 

 

VR 16-jun toetsweek 3  

14.15 instaptoets scheikunde voor instromers havo 4 

 

CSE tweede tijdvak 19 t/m 22 juni 

 

MA 19-jun toetsweek 3 

DI 20-jun toetsweek 3 

 

 
We feliciteren mevrouw Jongepier van harte 

met de geboorte van haar dochter Amée.  

Amée is geboren op 7 juni. 

 

Op 31 mei is de zoon van mevrouw Bos 

geboren. Wij feliciteren haar van harte met de 

geboorte van Jasper. 

 MEDEDELINGEN  



 

 

 

 

Examenuitslag 2017 

Dit jaar worden alle leerlingen die eindexamen gedaan hebben, op woensdagmiddag 14 juni gebeld over de 

uitslag. Het tijdsbestek waarin gebeld wordt, verschilt per afdeling. De ouders en leerlingen zijn hierover op 9 

juni per brief geïnformeerd. 

 

Boekenpakket 

Zoals gebruikelijk moeten alle leerlingen hun boekenpakket aan het einde van het jaar inleveren. Hierover volgt 

binnenkort meer informatie. In het nieuwe schooljaar is er een nieuwe situatie rondom het uitdelen van de 

boekenpakketten: de klassen 1 en 2 en havo/vwo 3 halen hun boekenpakketten zoals gebruikelijk op aan het 

begin van het schooljaar. Mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 krijgen hun boekenpakketten aan het eind 

van de zomervakantie thuisgestuurd 

 

Uitwisseling met Litouwen 

Van maandag 5 juni tot en met donderdagmorgen 8 juni 2017 vond op het Comenius College Capelle aan den 

IJssel een uitwisselingsbezoek plaats. De buitenlandse leerlingen en hun docenten kwamen van de Litouwse 

partnerscholen in Radviliskis en Panevėžys. Voor alle deelnemers was het een heel bijzondere ervaring.  

 

De Litouwse leerlingen logeerden bij gastgezinnen, de gezinnen van de 27 Nederlandse leerlingen uit het 

derde leerjaar van het tto. Juist in de gezinssituaties wordt goed ervaren wat de verschillen tussen de twee 

culturen zijn. Op school zijn lessen gevolgd, presentaties gegeven en verschillende uitstapjes gemaakt: met de 

Spidoboot door de Rotterdamse haven, bezoek aan Kinderdijk en een dagexcursie in Delft (rondleiding door de 

stad, Vermeercentrum en fotospeurtocht). Een maaltijd op school voor de Nederlandse en Litouwse leerlingen, 

betrokken collega’s en alle ouders vormde de afsluiting van de uitwisseling. Moe en voldaan werd op 

donderdagochtend afscheid genomen van elkaar. Daarbij stroomden hier en daar de tranen. 

 

Enkele reacties van leerlingen uit tto 3:  

‘Een stuk leuker en unieker dan een gewone buitenlandse excursie. Het sociale aspect maakt het spannender 

en interessanter’ 

‘Ik vond het heel leuk maar vooral leerzaam. Zo leer je de wereld toch beter kennen’ 

‘Mijn buddy was de beste ooit. Ik ga haar super missen’ 

‘Door de reis naar Litouwen realiseer ik hoe fijn het is in Nederland, ik ben dankbaar voor wat ik heb’ 

‘We hebben genoten van elke seconde en er zijn veel nieuwe vriendschappen ontstaan’ 

‘Een onvergetelijke ervaring’ 

 

 
 

 

Eerste aandeelhoudersvergadering IBC 

Afgelopen donderdag vond de eerste aandeelhoudersvergadering van H4i plaats. De vijf bedrijven hadden 

gasten uitgenodigd, presentaties voorbereid en een kraampje opgebouwd van waaruit zij hun aandelen konden 

verkopen. De avond was een groot succes: vrijwel alle aandelen zijn verkocht. Nu de bedrijven hun 

startkapitaal verkregen hebben, kunnen zij hun businessplan gaan uitvoeren en gaat de spannende periode 

van het verkopen van hun producten van start. Na de zomervakantie zullen de leerlingen, dan vijfdeklassers, 

een marktdag op school organiseren zodat alle leerlingen hun producten kunnen komen kopen. 



 

 

 
 

 

    

  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

