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Week 39 – Ik gun het je 

Het is zo’n onderzoek dat even je wenkbrauwen doet fronsen. Aan mensen wordt gevraagd wat ze liever willen: 

dat zij en alle collega’s 100 euro opslag krijgen of dat zij alleen 75 euro meer gaan verdienen en hun collega’s 

50. Dan blijken de meeste mensen voor de tweede optie te gaan. Kennelijk gunnen mensen een ander best 

wat. Maar toch hebben ze liever voor zichzelf nét even meer. 

 

Bij shows als The voice of Idols blijkt het elke keer weer: als je de ‘gunfactor’ hebt, kom je ver. Verder eigenlijk 

dan wanneer je het beste kunt zingen. Het stemmende publiek gunt je de overwinning als je sympathiek 

overkomt. Of als je iets heel ergs hebt meegemaakt. Er wordt je minder gegund als je al heel veel succes hebt. 

Of als je met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Raar eigenlijk. Doe je mee aan een talentenjacht omdat 

je heel goed kunt dansen, en dan lig je eruit omdat je alleen maar heel goed bent. 

 

Gelovigen spreken over de genade van God. Bij genade gaat het om het goede dat je overkomt, zonder dat je 

het speciaal verdiend hebt. Het wordt je ‘zomaar’ gegund. Het mooie van dat beeld van Gods genade is dat het 

altijd overvloedig is. Het is niet krenterig afgepast. Er is niets zuinigs aan. Gods genade is oneindig en 

onuitputtelijk. Al het goede dat ons gegund wordt – eigenlijk ligt het voor het oprapen. Het enige wat we hoeven 

te doen is het met open armen te ontvangen.  

 

 AGENDA   

 
    

JAARAGENDA CLC CMC  2017-2018                

  

  

PLANNING 2017-2018 

WO 27-sep M4 Boedapest 

DO 28-sep M4 Boedapest  
Marktdag IBC 

VR 29-sep M4 Boedapest  

  30-sep Start Faalangstreductietraining lj 3-4-5 
30 sep-3 okt Chinese groep op bezoek(5 lln en 5 docenten) 

MA 2-okt lj1 Fietsalert 

DI 3-okt Thema-avond CJG voor álle ouders Capelle; 
 "Omgaan met pubers" CBC 

    

 

  

  

 MEDEDELINGEN  

 

 

 

Brugklaskamp 

Van 18 tot en met 22 september zijn alle brugklassers drie dagen op kamp geweest. De week begon op 

maandag met veel regen, maar gelukkig werd het in de loop van de avond droog. Zo konden we toch naar 

buiten voor het bosspel in het donker! Er werd door alle klassen hard gestreden om de titel in het klassement. 

Bij levend kwartet, levend stratego, de zeskamp, promoveren/degraderen, levend cluedo en de vergroting 

waren punten te verdienen. Uiteindelijk ging klas CTV1b met de titel naar huis. Op de laatste avond was het tijd 

voor de bonte avond, waar we veel talenten van verschillende leerlingen hebben gezien. Daarna volgde de 

disco, waarbij de voetjes van de vloer gingen. Na het zwemmen op de laatste dag kwamen alle kinderen moe 



 

 

maar voldaan weer thuis. Foto’s van het kamp zijn te vinden via onze Facebookpagina: @ComeniusCapelle. 

 

Beat the street - Fietsalert 

Op 2 oktober komt organisatie Beat the Street op school. Zij geven voorlichting over veiligheid op de weg. Met 

het project FietsAlert zijn zij een dag aanwezig in de aula van het Junior Lyceum. Hier kunnen de 

brugklasleerlingen tijdens pauzes en tussenuren langs om informatie te krijgen en mee te doen met een 

kennisquiz. De medewerkers van FietsAlert komen niet in de lessen. Het project heeft dan ook geen invloed op 

het rooster. 

 

Voorlichting Sinterklaasmarkt – maandag 9 oktober 

Op donderdag 30 november vindt wederom de traditionele Sinterklaasmarkt plaats, die door de brugklassen 

georganiseerd wordt. Ook dit jaar is de opbrengst voor stichting Arrahi. Deze stichting is opgericht om 

minderjarige asielzoekers op te sporen en te begeleiden. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen goed weten 

waarvoor ze geld ophalen, wordt er op maandag 9 oktober voorlichting geven over de stichting. De leerlingen 

krijgen hierover van hun mentor meer informatie. 

 

Klankbordgroep brugklas 

Op de kennismakingsavond aan het begin van het jaar is er een oproep gedaan voor een klankbordgroep voor 

de brugklassen. De klankbordgroep komt twee à drie keer per jaar bij elkaar om te bekijken wat er in de 

brugklassen goed gaat en wat er beter kan. Uit zes van de acht brugklassen hebben zich al ouders opgegeven 

om in de klankbordgroep plaats te nemen. Helaas is er uit CPH1b en CHA1a nog geen ouder die zich gemeld 

heeft om lid te worden van de klankbordgroep. Heeft u hierin alsnog interesse? Stuur dan een mailtje met uw 

gegevens en de naam van uw zoon of dochter naar amalderliesten@comenius.nl. 

 

Elektronische leeromgevingen 

Veel methodes bieden een elektronische leeromgeving (ELO) aan, waar leerlingen extra oefeningen en 

nakijkmodellen kunnen vinden die aansluiten bij de methode. Helaas is er een landelijk probleem bij het 

koppelen van deze ELO’s aan SOM. Dit betekent dat veel ELO’s op dit moment nog niet bruikbaar zijn voor 

zowel leerlingen als docenten. We hopen uiteraard dat dit probleem snel opgelost is. 

 

Week van de Opvoeding 2017: gratis workshops! 

Van 2 t/m 6 oktober is de Week van de Opvoeding. Tijdens de Week van de Opvoeding biedt het CJG 

verschillende gratis workshops aan voor ouders. Bekijk het programma via de website van het CJG. 

-Omgaan met pubers 

Ook op het Comenius College wordt een workshop gegeven. Op dinsdag 3 oktober is er een workshop 

‘Omgaan met pubers’, van 19:00 – 21:00 uur aan de Lijstersingel 2 (Comenius Beroepsonderwijs). Kijk voor 

meer informatie over de workshop in het programma. 

-Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden voor een van de gratis workshops? Stuur dan een mailtje naar info@cjgcapelle.nl met 

vermelding van uw naam, telefoonnummer, aantal personen en naam van de workshop (let op: geef bij de  

betekenworkshop ook de datum door). U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 010 24 23 200, op 

werkdagen tussen 08:15 en 17:00 uur. Voor de actieve middag hoeft u zich niet aan te melden. 

 

Indeling buitenlandreizen 

In de afgelopen week zijn de voorlopige indelingen voor de buitenlandreizen gemaakt. De leerlingen hebben 

zich in tweetallen opgegeven en hun is gevraagd om de prioriteit aan te geven met de nummers 1 t/m 6. We 

zijn verheugd te kunnen melden dat we bij alle leerlingen de eerste of tweede keus hebben kunnen honoreren. 

Op basis daarvan zijn de groepen gemaakt. Het kan zijn dat er kleine fouten in de lijst zijn geslopen. Leerlingen 

hebben tot donderdag 28 september 12.00 uur de tijd om deze fouten te melden bij mevrouw Emmelkamp. 

Naar aanleiding van deze meldingen kan het voorkomen dat er nog wijzigingen in de indelingen optreden. 

Donderdagmiddag wordt de definitieve lijst via schoolmail aan de leerlingen verzonden. 

 

De volgende stap is nu het vaststellen welke docenten als begeleiders met de verschillende groepen mee 

zullen gaan. Dat gebeurt in de komende twee weken. We kunnen daarna snel de vluchten en de reserveringen 

voor de hostels regelen.  

 

Mochten er op grond van de indeling nog vragen zijn, dan kunt u per mail contact opnemen met de heer 

Jansen (hajansen@comenius.nl) of mevrouw Emmelkamp (jaemmelkamp@comenius.nl) 

 

Musicalbezoek klas 2 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van CM2a, CM2b, CH2a, CH2b, CA2a en CA2b, 

Op dinsdag 10 oktober 2017 bezoeken de leerlingen uit bovengenoemde klassen de musical VOXTOPIA in het 
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Zuidpleintheater te Rotterdam. Deze voorstelling is geheel bedacht door studenten van Codarts Rotterdam 

(voorheen Het Rotterdams Conservatorium) en wordt ook door hen uitgevoerd. Het is een prima gelegenheid 

om kennis te maken met het theater in het algemeen en de musical in het bijzonder.  

 

Organisatie 

CH2b en CA2a bezoeken de ochtendvoorstelling, de overige groepen gaan ’s middags. De klassen vertrekken 

die dag om 09.20 uur (ochtendvoorstelling) of om 12.10 uur (middagvoorstelling) in groepen vanaf de 

Lijstersingel met de metro naar Zuidplein. De leerlingen worden vanaf de Lijstersingel begeleid door docenten. 

Na terugkomst (naar inschatting om 12.45, resp. 15.45 uur) is er voor de ‘ochtendgroep’ weer les volgens het 

rooster vanaf het 6e uur. Voor de middaggroep is er nadat we op school zijn gearriveerd geen les meer.  

 

Afspraken 

De leerlingen mogen geen telefoons, tassen en eten en drinken meenemen naar de voorstelling. Zij laten deze 

spullen in hun kluisje op school. Wilt u hen dit ook nog nadrukkelijk vermelden? In urgente gevallen zijn de 

begeleidende docenten via de school bereikbaar. 

 

Kosten 

De entree is reeds door school betaald vanuit het Cultuurbudget. De bijdrage van de leerlingen zelf bestaat 

slechts uit de kosten voor het openbaar vervoer. Ik verzoek u vriendelijk om erop toe te zien dat uw zoon of 

dochter de betreffende dag in het bezit is van een geldige ov-kaart met voldoende saldo.  

 

Overige informatie 

De leerlingen worden tijdig in de lessen geïnformeerd over hun bezoek aan de musical en over het tijdstip 

waarop zij, samen met de begeleiders, van school vertrekken.  

 

De organisatie van de excursie is in handen van de sectie muziek. Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail 

sturen naar ondergetekende: hajansen@comenius.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

H. A. Jansen   MEM 

Docent muziek en CKV 

 
 

    

  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. 
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