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Week 41 – Voorkomen is beter 

Bijna herfstvakantie… De eerste cijfers zijn binnen. Je hebt dus al een indruk hoe dit jaar zal verlopen. Red je het op je 

sloffen? Of moet er nodig een tandje bijgezet worden? Dan is het nu de tijd voor nieuwe, goede voornemens. Niks meer 

uitstellen, een goede planning maken en op tijd beginnen met leren. Al lijkt de volgende zomervakantie nog lichtjaren 

ver, toch is het nu de tijd voor actie, als je problemen verderop in het jaar wilt voorkomen.  

 

‘Doe je voorzichtig?’ ‘Let je wel op?’ ‘Kijk je uit?’ – hoeveel van dit soort waarschuwingen krijg je per dag te horen? Alsof 

je zelf niet weet dat je beter niet kunt appen en fietsen tegelijk. Dat je beter wél kunt opletten in de les. En dat er achter 

die leuke jongen op Snapchat heel goed een vieze oude man kan schuilgaan. Dus waarom roepen mensen dat? Denken 

ze dat ze zo problemen kunnen voorkomen? Of is het alleen maar zodat ze, als het heel per ongeluk uit de hand is 

gelopen, kunnen zeggen: ‘Zie je nou wel! Ik heb het je nog zó gezegd…’  

 

In de bijbelrubriek 12+ voorkomt de profeet Elisa nog meer oorlog. Niet door de vijand af te maken, maar door deze als 

vriend te behandelen. De profeet Agabus wil voorkomen dat Paulus in de problemen komt, maar bezorgde 

waarschuwingen helpen niet. Paulus’ neefje is alert en weet een aanslag te voorkomen. Rampen zijn niet altijd te 

voorkomen, maar met een goede basis kun je meer opvangen, zegt Jezus. Ten slotte Jozefs preventieplan: 

vooruitdenken en in vette jaren al rekening houden met slechte. 

 AGENDA  PERSONEEL  

  

    
JAARAGENDA CLC CMC  2017-2018                

DO 12-okt 19.00 sollicitatieproject V6 

VR 13-okt  

 16-okt t/m 20 okt Herfstvakantie 

  21-okt lj 1 HALT-gastlessen op 
www.halt.nl/veilige-school 

MA 23-okt  

DI 24-okt  

WO 25-okt 19.00-21.00 oudercontactgroep TTO  
19.30 ouderraad  

 

  
Met ingang van 23 oktober komt mevrouw 
Jongepier, na haar zwangerschapsverlof, 
weer terug op school. Zij gaat Engels 
geven aan de klassen: M1a, PH1a, PH1b 
en PH2a. Wij danken mevrouw Jansen en 
meneer Martin voor het vervangen van de 
lessen van mevrouw Jongepier. 
 

Ook mevrouw Bos keert na haar 

zwangerschapsverlof terug. Wij danken 

mevrouw Brouwer voor het vervangen van 

de lessen biologie van mevrouw Bos en 

haar inzet op onze school.  

 

  

 MEDEDELINGEN  

 

 

 

Rekentoets 

Sinds dinsdag verschijnen er berichten in diverse media dat de Rekentoets niet meer zou meetellen voor alle leerlingen 

in het voortgezet onderwijs. 

Op dit moment hebben wij als school nog geen officiële berichten van het ministerie ontvangen, dat wetgeving of andere 

regelingen in dit al lopende schooljaar of volgende schooljaren zullen veranderen. 

Vooralsnog gaan wij uit van de bestaande regelingen. Zodra er meer (officiële) duidelijkheid is, zullen we dat uiteraard 

met de leerlingen en ouders/verzorgers delen. 

 

Mede namens de schoolleiding, 

H. van Hoeven, secretaris eindexamen CLC/CMC 



 

 

 

Toetsweek van 13-20 november 

Na de herfstvakantie ontvangen ouders, leerlingen en personeel gedetailleerde informatie over de toetsweek. Zo weten 

alle betrokkenen wat van hen verwacht wordt. Over één aspect van de toetsweek kunnen we nu al duidelijk zijn: tijdens 

de toetsweek van 13-20 november wordt in principe geen medisch verlof verleend voor een bezoek aan tandarts, 

huisarts of orthodontist. Echte noodgevallen uitgezonderd natuurlijk. Wilt u hiermee rekening houden als u een afspraak 

maakt. 

 

Marktdag H5 IBC 

Op donderdag 28 september organiseerden de IBC-leerlingen van havo 5 een marktdag in de aula waarop zij de 

producten van hun bedrijven verkochten. Het organiseren van een verkoopmoment, inclusief de promotie daarvoor, is 

één van de activiteiten binnen hun junior companies. 

 
 

Voorlichting HALT – 23 en 26 oktober 

In de week van 23 oktober komt stichting HALT voorlichting verzorgen voor leerlingen uit klas 1. De voorlichting gaat 

over online veiligheid. Hieraan gekoppeld vindt op 26 oktober een ouderavond plaats, waarbij stichting HALT ook de 

ouders van onze brugklassers meer informatie geeft over online veiligheid. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben 

hierover een brief met aanmeldstrookje thuis ontvangen. In de bijlage is meer informatie te vinden over de voorlichting. 

 

Van de mediatheek: 

Vanwege een grote opruiming zijn er heel veel oude boeken afgeschreven. Deze zijn in de maand november voor 

slechts 50 cent per stuk in de mediatheek te koop. Het gaat vooral om boeken uit de jeugdkast en de kast Nederlands, 

maar er staan ook boeken van aardrijkskunde en ANW bij. We zijn nog steeds hard bezig, dus er zullen ook andere 

informatieve boeken bij komen. Kom dus even langs om te kijken of er iets van je gading tussen zit. 

 

    

  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

