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Week 25 – Moe? 

Zo tegen het einde van het schooljaar, kun je zo moe zijn van alles wat met school te maken heeft. 

Het wordt steeds moeilijker om ’s ochtends je bed uit te komen. Het is lastig om de discipline op te 

brengen om nog iets aan je huiswerk te doen. Of zelfs al om op te letten in de klas. Je bent 

helemaal uitgekeken op je leraren en op schoolvrienden met wie je verder weinig omgaat. Hoog tijd 

dat het vakantie wordt! 

 

Als je het druk hebt, dan blijven de radertjes in je hoofd maar doordraaien. Je kunt het denken niet 

meer stoppen. Het wordt steeds lastiger om rust te vinden, de vermoeidheid neemt alleen maar toe. 

Mediteren kan een manier zijn om uit die vicieuze cirkel te stappen. Door meditatie wordt je hoofd 

als het ware ‘leeg’ gemaakt. Je besteedt geen aandacht aan je gedachten en dat geeft rust. Bidden 

is ook een vorm van mediteren. Door de focus op het gebed te leggen, krijgen andere gedachten 

geen kans. 

 

In de bijbelrubriek 12+: vermoeidheid leidt bij Esau tot een onverstandige, impulsieve beslissing. 

Moe word je, wanneer het werk je overspoelt, zoals bij Mozes. Of wanneer je maar wat ronddwaalt 

in het leven, zonder coach en doel. ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 

gaan,’ zegt Jezus en hij legt uit dat zijn manier van geloven rust geeft. De profeet Jesaja wijst erop 

dat God een krachtbron is voor wie moe zijn. Want anders dan mensen raakt God niet uitgeput. 

 

AGENDA 



 

 

  
   Planning 2017 2018  

WO 20-jun toetsweek 3 

CSE tijdvak 2 
kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers 

19.00 kennismakingsavond nieuwe ouders brugklassers  

DO 21-jun toetsweek 3 
VR 22-jun toetsweek 3 

uiterste datum aanvragen inhaaltoets toetsweek 3 (digitaal) 
  23-jun   

  24-jun 3.15 
MA 25-jun 08.25-10.05 alle leerlingen inhalen toetsweek 3, daarna lessen 

volgens rooster 
DI 26-jun 12.00 M3-H4-V4-V5 inzien toetsen 

uiterlijk 12.30 M3 H4 V4 V5 aanvragen herkansingen 

WO 27-jun M3 Be Aware, mentorles over middelen en gewoontes 

8e en 9e uur:  L011 Afsluiting City Project TTO1 
DO 28-jun les volgens rooster tot 12.00 

 
VR 29-jun uitslag examen 2e tijdvak 

les volgens rooster tot 12.00 
 
Planning laatste weken 

 
 

 MEDEDELINGEN 

 

 Summertime Concerts in aula CLC 

Op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 juni organiseert de sectie muziek de Summertime 

Concerts, een soort concert 3-daagse: op elk van deze dagen is er om 12.10 uur een concert in de 

aula van CLC. Eigenlijk willen we graag alle leerlingen én docenten erbij hebben. Dat is natuurlijk het 

leukst! Dus kom in de pauze gelijk naar de aula om te genieten van een zomers muziekje. Maandag 

bijt de docentenband het spits af. Graag tot dan! 



 

 

 

Van 1 september tot en met 5 oktober werkt de RET aan de metrosporen op het traject 

Slotlaan – De Terp. 

 

In deze periode vernieuwt de RET de sporen en wordt er 24 uur per dag gewerkt. De sporen worden 

één voor één vernieuwd, waardoor de metro over één spoor kan blijven rijden. 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u? 

Het aan - en afvoeren van materialen door werkverkeer en het vernieuwen van de metrobaan kan 

geluidshinder veroorzaken. Daarnaast hebben de werkzaamheden gevolgen voor reizigers. 

Metro 

U kunt de hele periode gebruik blijven maken van de metro. Van 1 september tot en met 5 oktober 

rijdt de metro via één spoor tussen de metrostations Capelsebrug en De Terp. Het spoor waarop 

gereden wordt, wijzigt ten tijde van de werkzaamheden. Houdt u rekening met eventuele extra reistijd 

en perronwijzigingen. 

Kijk voor uitgebreide reisinformatie en reisadvies op ret.nl/omleidingen (vanaf 27 augustus) of maak 

gebruik van de reisplanner op ret.nl (vanaf begin augustus). 

Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de RET klantenservice, tel 0900 - 500 6010 

gebruikelijke kosten), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur of via e-mail: 

klantenservice@ret.nl. 

 

  
 

  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

