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Week 20 – Verder!  

Als je regelmatig oefent – het maakt niet uit of je wilt jongleren, gitaar spelen of breien – dan word je 

er langzaamaan steeds beter in. In het begin maak je grote sprongen. Maar dan is het of je tegen een 

soort plafond stoot. Het gaat niet beter meer. Het lijkt zelfs wel of je er slechter in wordt! Als je dan 

tóch door blijft oefenen, kun je opeens weer door dat plafond heengaan. Je schiet ineens vooruit. Tot 

je weer bij het volgende plafond aankomt… 

 

‘Stilstand is achteruitgang,’ zeggen mensen. Wat natuurlijk een beetje raar is, want als je stilstaat, dan 

ga je niet voor- of achteruit. Maar als iedereen doorloopt behalve jijzelf, dan lijkt het alsof je 

achteruitgaat. De afstand met de anderen wordt steeds groter. Dat gevoel van stilstaan, komt vooral 

door jezelf te vergelijken met anderen. Maar wat als jij een heel eigen weg te gaan hebt? Het leven 

gaat hoe dan ook door, welke kant je ook opgaat. 

 

In de bijbelrubriek 12+: Er zijn situaties waarin je niet om moet kijken naar wat je achterlaat, leert de 

vrouw van Lot. De weg van Mozes en zijn volk lijkt geblokkeerd, maar als door een wonder kunnen ze 

weer verder. Ook Elia die het niet meer ziet zitten, kan door wanneer hij door God op andere 

gedachten gebracht wordt. 'Ben je ergens niet welkom, niks van aantrekken en verdergaan,' houdt 

Jezus zijn leerlingen voor. Met Pinksteren gaan deze in zijn geest verder met zijn levenswerk. 

 

 AGENDA 

 

   

  

PLANNING 2017-2018 
WO 16-mei CSE 

19.00 tto oudercontactgroep  

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 

  26-27-mei rekenen 2F en 3F: 30 mei t/m 11 juni  
27-30 mei POCKET Portugal) 

27/30 mei Polen  

MA 28-mei CSE 



 

 

DI 29-mei CSE 

lj 2 waterproject- CM2a, CM2b, H2a, CTV2a  

WO 30-mei reservedag 1e tijdvak 
lj 2 waterproject- A2a, A2b, CHP2a, H2b, CTV2b  

examengala 't Zalmhuis 

DO 31-mei M3 excursie biologie  

VR 1-jun Rekentoets 
 

 MEDEDELINGEN  

 Leerling Comenius op RTL nieuws 

Een enthousiaste Romee Stolk, examenleerling van onze school, is geïnterviewd door RTL 4 over de 

wenselijkheid van een andere manier van examineren. Het interview is te lezen op: 

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/hoog-tijd-dat-eindexamens-gaan-veranderen 

Romee heeft toegezegd tijdens  haar examentijd zoveel mogelijk te vloggen, ze is te volgen via:  

https://www.instagram.com/p/Bizofeph3dl/?taken-by=rtlnieuws. 

 
 

Café GEZIeN Capelle bijeenkomst van 29 mei 

Beste (groot)ouders/verzorgers, 

 

Graag attenderen wij je op de Café GEZIeN Capelle bijeenkomst van 29 mei aanstaande. Het thema is: 

Heeft u de juiste hulp al gevonden? #Denk mee #Capelse jeugdhulp. 

Café GEZIeN Capelle is er voor (groot)ouders van kinderen die beperkt worden door bijvoorbeeld 

autisme, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D etc. 

 

De gemeente Capelle werkt momenteel aan de verfijning van het lokale jeugdbeleid. Zijn alle groepen 

goed in beeld? Denk bijvoorbeeld aan hoogbegaafdheid. Wij gaan graag met u in gesprek over welke 

adviezen wij aan de gemeente kunnen meegeven! Natuurlijk is er ook weer de gelegenheid om elkaar 

informeel te ontmoeten. 

 

De toegang is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. 

In verband met de catering vragen wij je om hier gratis kaarten te bestellen: 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-cafe-gezien-capelle-29-mei-2018-denk-mee-capelsejeugdhulp-

45333095509 

Wist je trouwens al dat we ook op Facebook zijn te vinden: 

https://www.facebook.com/cafegeziencapelle/ 

Hartelijke groet en graag tot 29 mei! 

Team Café GEZIeN Capelle 

 

   

  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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