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Week 40 – Niet vergeten  

Hou je een dagboek bij? Of schrijf je in je agenda wat je precies gedaan hebt? In combinatie met je posts op Instagram 

hoef je niks meer te vergeten. Je ziet wat je aan had op je vorige verjaardag, welke cadeaus je kreeg, wat voor weer het 

was, hoe de taart eruitzag – alle herinneringen blijven bewaard. Hoe zou dat zijn over veertig of vijftig jaar? Is dat er dan 

nog allemaal? Zou je er vaak naar kijken? En zouden er dan nog dingen zijn die je tóch bent vergeten? 

 

Gelovige mensen geven hun geloof door aan hun kinderen. Ze willen dat graag delen, omdat het voor hen zo belangrijk 

is. Niet elk kind neemt dat geloof later over. Het kan een hele worsteling zijn om dat geloof van je ouders los te laten. Of 

er een eigen vorm aan te geven. Sommigen breken radicaal met dat oude geloof. Maar helemaal vergeten kun je het 

nooit. Daarvoor is het te nauw verweven met je wortels. 

  

In de bijbelrubriek 12+: Jozef vraagt de schenker om hem ook buiten de gevangenis niet te vergeten. Jozua laat 

gedenkstenen plaatsen. David komt de belofte na die hij ooit aan zijn vriend deed. De herinnering aan hun eigen zwerftijd 

helpt het volk Israël om vreemdelingen beter te behandelen. En Jezus vraagt zijn leerlingen om brood en wijn te blijven 

delen, zodat ze hem nooit zullen vergeten. 
 

 AGENDA   

  

 
  JAARAGENDA CLC CMC  2017-2018 

   PLANNING 2017-2018 
DO 5-okt dag van de leraar, studiedag Comenius College 

vrije dag leerlingen 

VR 6-okt 19.15-21.15 IB-graduation 

  7-okt 8-13 okt PolenReal Maths Talk 
voorlichting Arrahi  

  8-okt 1.8 

MA 9-okt lj1 gastles stichting Arrahi opbrengsten Sinterklaasmarkt  

DI 10-okt 12.30-16.00 lj2  musical Codarts (tto-2 niet)  

WO 11-okt  

DO 12-okt 19.00 sollicitatieproject V6 

    

 

  

  

 MEDEDELINGEN  

 

 

De actiedag voor Sint Maarten 

De actiedag voor Sint Maarten heeft een mooi bedrag van €1078 opgebracht. Ik wil u daar namens Sint Dominic High 

hartelijk voor bedanken. 

De school op Sint Maarten is afgelopen maandag 2 oktober voor de eindexamenklassen weer open gegaan. Dat wil niet 

zeggen dat alles normaal is. Er is geen water en elektriciteit. Een groot aantal leerlingen is van het eiland af en ook niet 

alle docenten zijn aanwezig. Sommigen wonen voorlopig bij familie, vaak op Curaçao of Aruba. Dit omdat het huis wat ze 



 

 

hadden er niet meer is. Het schoolbestuur is aan het bekijken hoe deze docenten het beste geholpen kunnen worden. 

Wanneer de school opengaat voor de andere leerlingen is nog niet bekend. 

Bedankt voor uw medewerking aan deze actie. 

 

Catering 

De laatste tijd valt het op dat er steeds meer eten door leerlingen besteld wordt of afgehaald wordt bij pizzeria’s , 

McDonalds en dergelijke. Dit is niet toegestaan. Het is in school voor leerlingen alleen toegestaan om van huis 

meegebracht eten of eten dat is gekocht bij de kantine te nuttigen. 

 

Begeleidingsuur 

Voor het begeleidingsuur is een apart lokalenrooster gemaakt. Dit rooster is te vinden in de bijlage. 

 

IBC naar Waalwijk en Vught 

Op donderdag 21 september stond de eerste buitenschoolse dag op het programma van H4i. Met de bus vertrokken de 

leerlingen naar Waalwijk voor een ontvangst op het Willem van Oranje College. Dit is de school waar het International 

Business College ontstaan is. De leerlingen volgden een college/workshop Psychologie en een workshop personal 

branding samen met Waalwijkse IBC-leerlingen. De Chinese gastdocenten waren ook mee en zij verzorgden een les 

over de Chinese taal voor de Waalwijkse leerlingen. De leerlingen hadden een lunch voor ons georganiseerd. Natuurlijk 

gingen we samen op de foto. Na ons bezoek bracht de bus ons naar recreatiegebied de IJzeren Man in Vught voor ons 

middagprogramma: een parcours door het bos met verschillende opdrachten waarbij de leerlingen moesten 

samenwerken en zoveel mogelijk punten zien te verzamelen. De bloedstollende finale bestond uit het bouwen van een 

vlot en zo snel mogelijk om een boei op het meer varen. We sloten de dag af met een patatje op het terras maar dit 

onderdeel van de dag duurde aanzienlijk langer dan gepland omdat de bus kapot was gegaan. Uiteindelijk heeft een 

andere bus ons veilig thuisgebracht. De IBC-docenten hebben er alle vertrouwen in dat de leerlingen in hun bedrijven 

veel van hun samenwerkingskwaliteiten kunnen inzetten om tot goed resultaat te komen. 

 
 

Een hoofd vol bloedzuigers 

Als je denkt dat alleen kinderen op de basisschool hoofdluis krijgen, dan heb je het mis. Een op de vijf middelbare 

scholieren heeft hoofdluis. Dat heeft overigens niks te maken met vies of schoon zijn. Hoofdluis oplopen is gewoon vette 

pech. Heb je geen zin in een hoofd vol jeuk? Laat dan elke week even je haar checken, zodat je snel kunt handelen en 

anderen minder snel besmet. Tien vragen over hoofdluis: 

 

1 Veranderen hoofdluizen van kleur door mijn bloed? 



 

 

Hoofdluizen zijn parasieten: ze leven van mensenbloed. De beestjes zijn ongeveer zo groot als een sesamzaadje en 

lichtbruin of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruin van kleur. 

 

2 Hoe snel planten luizen zich op mijn hoofd voort? 

Na ongeveer een week komen de jonge hoofdluizen uit het ei gekropen. Deze jonge hoofdluizen groeien in een week uit 

tot volwassen mannetjes- en vrouwtjesluizen. Volwassen hoofdluizen kunnen paren en weer eitjes leggen. Een 

vrouwtjesluis legt ongeveer 5 à 6 eitjes per dag. Een volwassen hoofdluis leeft ongeveer 2 weken. Snel ingrijpen is bij 

hoofdluis dus erg belangrijk. 

 

3 Kan hoofdluis ook in mijn schaamhaar gaan zitten? 

Nee, schaamluis is een ander beestje dan hoofdluis. Hoofdluis= Pediculus humanus, Schaamluis= Pthirus pubis. 

 

4 Moet ik mijn haar afknippen als ik hoofdluis heb? 

Mensen met lang haar hebben meer kans om luizen op te lopen en weer aan een ander te geven. De hoofdluis kan 

echter ook prima leven op een hoofd met kort haar. Je hoeft je haar dus niet af te knippen, maar je moet wel elke dag je 

haar goed kammen met een speciale kam (zie verderop). 

 

5 Kan ik de luizen van mijn hond krijgen? 

Nee, hoofdluizen komen alleen op mensen voor en niet op (huis)dieren. Op dieren zitten andere soorten luizen. 

 

6 Hoe ver kunnen luizen springen? 

Hoofdluizen kunnen niet springen en ook niet via meubels, gordijnen of kleding naar je hoofd kruipen. Ze kunnen 

eigenlijk alleen goed bewegen op haar. Zij hebben hiervoor speciaal ontwikkelde klauwtjes. Als twee mensen dicht bij 

elkaar zijn, kunnen luizen van het ene naar het andere hoofd lopen. Verder komt de luis niet. Als je luis hebt, hoef je dus 

niet extra vaak je kleren te wassen of het huis schoon te maken. 

 

7 Kun je luis krijgen doordat eitjes in je haar waaien? 

Nee. Hoofdluizen leggen 5-6 neten (eitjes) per dag. De moederluis plakt de neten stevig vast aan het haar. Als de neet 

eenmaal los is van het haar, bijvoorbeeld na het kammen met een luizenkam, dan plakt deze niet meer en valt uit het 

haar. Deze neet ontwikkelt zich dan niet meer verder en gaat dood. 

 

8 Welke ziektes brengen hoofdluizen over? 

Hoofdluizen brengen geen ziektes over. Wel kunnen er soms huidinfecties ontstaan doordat beet- of krabwondjes gaan 

ontsteken. 

 

9 Moet ik iets chemisch in mijn haar smeren als ik hoofdluis heb? 

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken achter elkaar. Dat moet met een 

fijntandige kam, zoals een luizenkam. De eitjes van de hoofdluis, de neten, kun je het moeilijkste wegkammen. Die 

plakken namelijk aan je haar. Als je azijn op je haar dept, laten de neten los. Je kunt een shampoo of lotion tegen luis 

gebruiken, maar dan moet je nog steeds elke dag goed kammen. 

 

10 Kan ik hoofdluis aan mijn vrienden doorgeven? 

Ja, dat gaat best makkelijk. Als jullie met jullie hoofden bij elkaar zitten, kunnen luizen van het ene hoofd naar het andere 

hoofd ‘overlopen’. Bijvoorbeeld als je samen een selfie maakt. Vaak hebben vrienden 

tegelijkertijd hoofdluis. Daarom is het belangrijk om ook aan hen te vertellen dat je hoofdluis hebt, zodat zij ook kunnen 

controleren. 

Kijk voor meer informatie en filmpjes op www.rivm.nl/hoofdluis 

 

Vanuit het decanaat 

Reminder: Studiefinanciering: hoe werkt het? 

Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Om u van alle informatie te voorzien, 

organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar op donderdag 5 oktober om 19.30 uur. Een webinar is 

een voorlichting die u thuis achter de computer kunt bekijken. In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgt u alle 

informatie over de (toekomstige) studiefinanciering van uw kind. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te 

stellen aan medewerkers van DUO. 

Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met uw e-mailadres is voldoende. 

Als u alles wilt weten over de studiefinanciering van uw kind, schrijft u zich dan hier in voor het webinar. 

Mocht de bovenstaande link niet werken, kopieer dan de volgende link en plak deze in uw browser: 

https://duo.nl/webinar. 

 

Studiebeurs+ 

Graag wijs ik u op de mogelijkheid om deel te nemen aan  Studiebeurs+ 

https://duo.nl/webinar


 

 

Studiebeurs+ is een jaarlijkse voorlichtingsavond voor havo 5 en vwo 6 leerlingen die zich nog op hun vervolgopleiding 

aan het oriënteren zijn uit de regio Rotterdam. 

De derde editie van Studiebeurs+ vindt plaats op dinsdag 21 november 2017 bij Hogeschool Rotterdam, locatie 

Kralingse Zoom.  

Leerlingen mogen maximaal één ouder/begeleider meenemen en worden tijdens de beurs op verschillende manieren 

geïnformeerd over een vervolgopleiding op een hogeschool (hbo) of universiteit (wo). Circa 30 landelijke hbo- en wo-

instellingen zullen zich presenteren op de opleidingenmarkt. Daarnaast geven ruim 165 verschillende opleidingen een 

klassikale voorlichting.  

Opleidingenmarkt 

Circa 30 landelijke hbo- en wo-instellingen staan met een stand op de opleidingenmarkt klaar om belangstellenden te 

informeren over alle opleidingen die zij aanbieden. U kunt in gesprek gaan met voorlichters en er is informatiemateriaal 

beschikbaar om thuis nog eens door te lezen. U en/of uw kind kunt de opleidingenmarkt vrij bezoeken van 16.30 - 22.00 

uur, men hoeft zich hier niet voor aan te melden. 

Klassikale voorlichting 

Om zich nog verder te verdiepen in een opleiding, is het ook mogelijk om klassikale, opleidingsspecifieke voorlichtingen 

bij te wonen. Er zal onder andere gesproken worden over de inhoud van de opleiding, de beroepsmogelijkheden en de 

toelatingseisen. Er zijn ruim 165 verschillende opleidingen waaruit men kan kiezen. Men kan zich voor maximaal 3 

voorlichtingen aanmelden. Een voorlichting duurt 30 minuten. 

Aan de deelname van de klassikale voorlichting kunnen kosten verbonden zijn ( maximaal 5 euro) 

Aanmelden via deze link http://www.studiebeursplus.nl/studiebeursplus_nov2017/subscribe  

Op de aanmeldsite kunt u aan de linkerzijde doorklikken voor meer en praktische informatie. 

Met vriendelijke groet,  

Mevrouw Oegema  decaan havo, vwo/ tto 

 

    

  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

