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Week 19 – Even geduld 

Ben jij een geduldig persoon? Dat hangt misschien af van de omstandigheden. Een website die niet wil 

laden, zal je snel wegklikken. Een stoplicht dat te lang op rood staat? Als er niks aankomt, kun je best 

doorfietsen, toch? Heb je geduld om woordjes te leren, of om een som te ontrafelen? Dat kan heel 

lastig zijn… Maar misschien kun je wel urenlang oefenen om feilloos een bal in de basket te krijgen, 

om dat ene loopje op je gitaar na te kunnen spelen. Het ene geduld is het andere nog niet. 

 

Yogi en andere mensen die streven naar verlichting, bezitten een soort overtreffende trap van geduld. 

Zij kunnen urenlang, dagenlang, in dezelfde houding zitten bidden of mediteren. Leerlingen kunnen 

beginnen met een vipassana-meditatie. Tien dagen achter elkaar tien uur per dag mediteren. En de 

rest van de tijd in stilte doorbrengen. Pijn, jeuk, onrust, de slappe lach, aandrang om naar de wc te 

gaan – vergeet het maar. Adem in, adem uit. Nog even geduld. Nog maar negen uur en drie kwartier 

te gaan… 

 

In de bijbelrubriek 12+: Jakobus schrijft een brief aan zijn gemeenteleden, omdat hij zich zorgen 

maakt over hun gebrek aan geduld. Het volk dat op Mozes zit te wachten, kan niet langer geduld 

opbrengen totdat hij eindelijk terugkomt. En Ruth, doener die ze is, moet een pas op de plaats maken 

tot Boaz actie onderneemt. 

 

 

 AGENDA 

 

   

  

PLANNING 2017-2018 

WO 25-apr 8.25 – 10.05  Havo 5B, 5D, 5E en 5F exameninstructie, aula CLC 

10.20 – 12.00 uur: Havo 5A, H5C en geheel VWO 6 exameninstructie, aula 

CLC 

8.00 - 20.00 uur: lj3 excursie Lille/lj3 excursie Aken  

DO 26-apr  

VR 27-apr Koningsdag                                                                                  

meivakantie 

  28- 29 

apr 

  

MA 30-apr 

tm 4 

mei meivakantie 

  5-6mei   

MA 7-mei 13.30-15.30 IB paper 1/09.30-12.30 en 13.00-16.00 examentrainingen    

DI 8-mei 11.00-13.00 IB paper 2/09.30-12.30 en 13.00-16.00 examentrainingen   

WO 9-mei 09.30-12.30 en 13.00-16.00 examentrainingen                                 



 

 

meivakantie  

DO 10-mei Hemelvaart 

VR 11-mei Vrije dag 

  12-13 

mei 

14-29 mei Centraal Examen 1e tijdvak 

MA 14-mei CSE 

18.00 ouderraad 19.00 afscheid ledenouderraad met schoolleiding 

DI 15-mei CSE 

WO 16-mei CSE 

19.00 tto oudercontactgroep VRD-KNE 

DO 17-mei CSE 

VR 18-mei CSE 

  19-20 

mei 

  

MA 21-mei 2e Pinksterdag                                           

DI 22-mei CSE 

WO 23-mei CSE 

DO 24-mei CSE 

CPH2a en CA2a excursie Den Haag  

H4i H4IBC naar Antwerpen/Coca-Cola )  

VR 25-mei CSE 

 
 

 MEDEDELINGEN  

  

Examens 

Deze week eindigen de lessen voor de examenleerlingen. Er breekt een spannende tijd aan voor de 

leerling, maar ook voor het gezin.  

Gisteren en vandaag heeft de heer Van Hoeven, onze examensecretaris, de leerlingen instructie en 

uitleg gegeven over de examens. Ook is het rooster aan iedereen verstrekt. 

Aan leerlingen nu om te beginnen aan de zelfstandige voorbereiding. Voor wie dat wil, wordt er op 7, 8 

en 9 mei nog examentraining gegeven op school. 

We wensen iedereen veel succes bij de examens en hopen dat te kunnen bekrachtigen met een 

felicitatie op de dag van de uitslag op 13 juni 2018. 

 

Examentraining meivakantie 

De roosters voor de examentrainingen die in de meivakantie plaatst vinden worden een dezer dagen 

verspreid.  De leerlingen die zich hebben opgegeven voor deze trainingen zullen via SOM een link 

ontvangen met dit rooster. 

Staat de training waarvoor je je hebt opgegeven er niet bij dan kan je vanaf donderdag 26 april in de 

mediatheek je geld terugvragen 

 

Fiets- en scooterstalling  

Omdat er regelmatig een fiets verdween van de fietsenstalling is aan het begin van het jaar het besluit 

genomen om na 10.00 uur nog maar 1 hek open te laten. Helaas leidt dit ertoe dat de fietsen en 

scooters nu over het hele plein staan geparkeerd. Dat zorgt soms voor een onveilige situatie. 

Na de meivakantie is er een nieuwe plek voor de scooters gecreëerd op het schoolplein. Scooters 

kunnen dan via de leveranciersingang (naast de blauwe tent) gestald worden. Ook op de 

oorspronkelijke plek voor scooters in de fietsenstalling zal dan weer ruimte voor de scooters zijn. 

Voor de fietsen worden er extra rekken geplaatst. De stalling bij de sporthal moet ook weer gebruikt 

gaan worden. Wij dringen er wel bij aan dat bij fietsen een extra hangslot gebruikt wordt, om diefstal 

te voorkomen  

Na de meivakantie zullen alle toegangshekken weer de gehele dag geopend zijn. 



 

 

 

4tto compliment:  

Alle 25 leerlingen geslaagd voor het CAE examen: 100% slagingspercentage!  

Dario (de ‘koning’) was de enige met een re-take maar heeft zich geweldig herpakt door met een van 

de hoogste scores (195-grade B) te slagen! It was a wonderful experience for most of them en nu 

iedereen vol goede moed en veel zin om zich voor te bereiden op het IB-examen en het vwo Cito 

eindexamen. 

Daarnaast zijn er 4 leerlingen van regulier vwo5 ook gelaagd voor hetzelfde examen 

 

Girlsday 2018 

Op donderdag 12 April 2018 was het zover! Net als vorig jaar waren wij met 35 Girls uit leerjaar 1, 2 

en 3 van de mavo, havo en het vwo te gast bij bouwbedrijf BAM. Een mooi verslag van deze dag is te 

vinden op onze website. Klik hiervoor op de volgende link Girlsday 2018 

 

IBC varia 

-Happy Balloon 

Vanuit het IBC is het volgende leuke nieuwtje te melden: de dames van Happy Balloon zijn op de 

marktdag op zaterdag 7 april op de Pier op Scheveningen in de prijzen gevallen. Ondanks wat 

opstartproblemen wisten zij de award voor de 3e prijs in de wacht te slepen op deze door de stichting 

Jong Ondernemen georganiseerde dag. Een mooie prestatie! De award is te bewonderen in de IBC-

vitrine en op de foto hieronder. 

 
-Aanvulling verslag China reis 

In aanvulling op het verslagje van vorige week over de China-reis zijn veel mensen geïnteresseerd in 

de vlogs die Tycho gemaakt heeft. Eerder dit schooljaar heeft h4i geleerd om een site te bouwen via 

WordPress. Via deze link zijn zijn vlogs en foto’s te vinden: www.ontychelijkmostert.wordpress.com 

 

-IBC H4 2018-2019 

Zit jij volgend jaar in havo4, kies je het profiel EM en wil je ook IBC doen? Schrijf dan snel je 

sollicitatiebrief, vertel wie je bent en waarom jij het IBC aan je havodiploma wilt toevoegen. Iedereen 

die solliciteert wordt uitgenodigd voor een gesprek. De eerste brieven zijn al binnen. De deadline 

hiervoor is 14 mei maar eerder is fijn. Mail je brief naar mw Oegema van het decanaat: 

sgpoegema@comenius.nl 

https://www.comenius.nl/Nieuwsitem/Girlsday%202018.wli


 

 

  
 

  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. 

   

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

