
 

 

   

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN VESTIGING CLC / CMC 

Week Wijzer 
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INHOUD OASE 

   

OASE 

AGENDA 

MEDEDELINGEN 

VASTE ZAKEN 

 

Week 11 – De natuur 

 

Als je hoofd te vol zit, is het heerlijk om naar buiten te gaan. En dan liever niet een drukke winkelstraat 

in, want dat geeft alleen maar meer prikkels. Nee, écht naar buiten. De leegte van de polder laat je 

gedachten wegdrijven, net als bij een strandwandeling. In het bos kun je flink wat zuurstof happen, 

waardoor de spinnenwebben uit je hoofd verdwijnen. We hebben die groene, vrije ruimte hard nodig. 

 

‘Bestaat God eigenlijk wel?’ vragen mensen zich af. ‘Hoe zou je weten dat God er is?’ Voor andere 

mensen is dat niet zo’n lastige vraag. Zij voelen dat God er is, als ze bijvoorbeeld ergens in de natuur 

zijn. Iemand vertelde over een onverwachte ontmoeting met een hert, tijdens een vroege 

boswandeling. Ze keken elkaar recht in de ogen, voordat het hert weer wegvluchtte. ‘Alsof ik God 

ontmoette,’ vertelde ze later. 

 

In de bijbelrubriek 12+: de paradijselijke omgeving van de eerste mens. In het sabbatsjaar mag de 

natuur haar gang gaan en krijgt de aarde rust. In sommige gelijkenissen gebruikt Jezus beelden uit de 

natuur, zoals het zaad in de akker dat verwijst naar de verborgen groei van Gods koninkrijk. Een 

scheppingspsalm bezingt de mooie natuur. De hardheid ervan verwoordt de herdersjongen David. 

 

 AGENDA 

 

   

  

PLANNING 2017-2018 

WO 14-mrt Biddag 

organisatiemiddag, vrije middag voor leerlingen 
15.00-17.00 inschrijfmiddag 

DO 15-mrt schoolfotograaf:  12.25 examenfoto. Lln komen aansluitend naar de les 
M3 excursie Den Haag  

rekentoets inhalers 6e,7e,8e 

16.15-20.30 presentatie profielwerkstuk  
18.15 H5IBC uitreiking diploma's 

19.00 presentatie buitenlandreis Hongarije 

VR 16-mrt 09.00 uiterste moment aanvragen herkansing periode 2 

H5 V6 uitwerken excursie handvaardigheid 

  17-mrt   

  18-mrt 3.3 

MA 19-mrt 19.15 tto-4  informatie avond IB-buitenslandexcursie Madrid  

DI 20-mrt 10.20 H4i-A5a-A5b-TV5a-A4a-A4b-TV5a voorlichting lepra stichting. aula CLC 

11.10 H4a-H4b-Hc-H4d-H4e-H4f voorlichting lepra stichting. Aula CLC 

WO 21-mrt 14.20 H4-5 V4-5-6 herkansingen periode 2 

21.30 bovenbouw feest 



 

 

DO 22-mrt 09.00-10.00 IZO 

organisatiedag. Leerlingen zijn vrij.  
19.30 Comenius Music Event  

19.00 voorlichting IBC ouders havo3/mavo 4   

19.30 voorlichting lepra  

VR 23-mrt   

  24-mrt 27 mrt - 7 april schoolonderzoekperiode mavo 

  25-mrt 3.4 

MA 26-mrt 19.15 tto-3 presentatie avond Litouwen  

DI 27-mrt  

WO 28-mrt  

DO 29-mrt 09.00 H5 V6 laatste mogelijkheid aanvragen herexamen SE-vakken (gd-BSM-mij) 

08.25-12.00 les volgens rooster en paasvieringen 
08.25 CPH2a-H2a-H2b-A2a-A2b-TV2a-TV2b-A3a-A3b-TV3a-TV3b-TV1a-TV1b (KNE) 

09.15 A5a-A5b-TV5a-TV4a-H4d-H4e-H4f-H4i-A4a-A4b-HA1a-HA1b-HA1c (STN) 

10.20 M2a-M2b-M3a-H5d-H5e-H5f-H4a-H4b-H4c-A6a-A6b-TV6a-PH1a-PH1b (JSN) 
11.10 H5a-H5b-H5c-H3a-H3b-H3c-H3d-M4a-M4b-M3b-M3c-M1a (DOE) 

 

VR 30-mrt goede vrijdag 
 

  

MEDEDELINGEN  

  
Informatieavond International Business College schooljaar 18-19 

Wie volgend schooljaar het profiel Economie en Maatschappij doet in havo 4, kan kiezen voor de 

opleiding International Business College. Deze week wordt in de verschillende havo 3 klassen 

voorlichting gegeven over het IBC en eerder konden leerlingen ook al een proefles volgen. Voor alle 

geïnteresseerde leerlingen en hun ouders wordt op donderdagavond 22 maart een voorlichtingsavond 

georganiseerd. Vanaf 18:45 bent u welkom. Meldt u zich hiervoor aan via atwilt@comenius.nl onder 

vermelding van het aantal personen 

 

DurfJijMee naar Vietnam 

Een maatschappelijk stage voor bovenbouwleerlingen in een onbekende wereld.  

Lepra is een afschuwelijke ziekte met uitsluiting, verminkingen  en blindheid tot 

gevolg. Voor slechts  50 euro kan een (verstoten) leprapatiënt opgespoord, 

behandeld en genezen worden. De Leprastichting is op zoek naar 

bovenbouwleerlingen die als jongeren-ambassadeur mee willen helpen acties te 

organiseren om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de leprabestrijding.  

Om een goed beeld te krijgen wat er met het opgehaalde geld gedaan wordt, krijg je de kans om in 

Vietnam ruim een week mee te helpen lepra te bestrijden.  

 
Met een groep van acht leerlingen van ± 16 jaar of ouder (vier leerlingen van Comenius Lijstersingel 

en vier leerlingen van Calvijn Zuider Gymnasium uit Rotterdam), bezoek je een lepraziekenhuis en het 

aanliggende lepradorp. 

Je helpt er mensen met een handicap met eten en drinken en maakt met behulp van een tolk een 

praatje met hen. Zowel voor hen als voor jou een onvergetelijke ervaring. 

Daarnaast leer je van alles over lepra en zie je met eigen ogen de gevolgen daarvan. In de werkplaats  

leer je hoe allerlei hulpmiddelen op maat gemaakt worden en ga je daar zelf ook mee aan de slag. 

 
Op dinsdag 20 maart komt dhr. Euser als ambassadeur van de Leprastichting die deze DurfJijMeereis 

organiseert, tijdens het 3e en 4e uur voorlichting geven over lepra en de gevolgen daarvan. Daarnaast 

vertelt hij meer  over deze unieke mogelijkheid om in het buitenland vrijwilligerswerk te doen bij 

mensen die door hun ziekte verstoten zijn. 

Op donderdagavond 22 maart organiseren wij op de Lijstersingel om 19.00 uur een 

voorlichtingsavond voor geïnteresseerde leerlingen met hun ouders. Op deze avond wordt 

meer gedetailleerde informatie over de reis gegeven en kunnen er vragen worden gesteld. Ook wordt 
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op deze avond aangegeven hoe je kunt solliciteren om met deze reis mee te mogen. 

 

Hiernaast zie je de afvaardiging van het 

Comenius tijdens de vorige DurfJijMee reis. 

Zij kunnen je veel vertellen over hun 

reiservaringen naar hetzelfde lepradorp en 

lepraziekenhuis in Vietnam in 2016.  

Het zijn (van links naar rechts en eerst 

boven): 

Dhr. Euser, docent op CCN en ambassadeur 

van de Leprastichting 

Fleur Ultee, vorig jaar geslaagd. Gaat nu als 

begeleidster mee 

Romee Stolk, die nu in 5 havo zit 

Lisa Hooftman, die nu in 6 vwo zit 

Mw. Bakker, docente op CLC 

Aron Koppe, vorig jaar geslaagd. 

 

Accountant bij IBC 

Vorige week donderdag ontving h4i alweer een bijzondere gastspreker. Accountant Jacco Dane 

vertelde wat het werk van een accountant inhoudt en liet de leerlingen in de praktijk kennismaken met 

dit beroep d.m.v. een casus. Naar aanleiding van een aantal filmpjes over het bedrijf SnowCity 

beantwoordden en berekenden de leerlingen verschillende opgaven.  

 
 

Examen CAE 

Sommige leerlingen van vwo5 doen deze week examen CAE. 

Vandaag een foto van de opluchting na het mondelinge gedeelte. 

Later volgt nog een schriftelijk deel. We wensen hen 'Good luck'! 

 

 

 
 

IBC-leerlingen naar Florida 

Vorig schooljaar zijn de brieven die de IBC-leerlingen schreven voor de module Business English 

beoordeeld door mr Storey van het bedrijf Neal Communities , dat huizen bouwt en verhandelt, in 

Florida. Veel versies van de brieven gingen via meneer Martin heen en weer naar  Amerika. De 

uiteindelijke brieven van Kim en Nina, die nu in de havo5-klas van het IBC zitten, kwamen als beste uit 

de bus en daarom zijn de meisjes uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek. Afgelopen zaterdag vertrokken 



 

 

zij in alle vroegte, samen met meneer Martin, naar Florida. Op zondag maakten ze kennis met mr 

Storey en beleefden ze een all American Sunday met zijn gezin. Op maandag en dinsdag beleefden de 

meisjes twee echte international business dagen. Ze bezochten in hoog tempo verschillende afdelingen 

van het bedrijf en ontmoetten heel veel medewerkers en zagen veel locaties. Vandaag komen ze weer 

terug, precies op tijd voor de presentatie-avond van hun profielwerkstuk. Het was een hele intensieve 

en unieke ervaring die Kim en Nina van harte gegund was voor hun harde werken binnen het IBC! 

 

 
 

  
 

  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. 

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om uw kind via het ouderportaal ziek en/of beter te melden  

 

Informatie 

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