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INHOUD OASE 

   

OASE 

MEDEDELINGEN 

VASTE ZAKEN 

Week 35 – Zon  

De zomerweken zijn alweer een herinnering. ’s Avonds merk je duidelijk dat 

de dagen weer korter worden. ’s Ochtends loop je op weg naar de 

fietsenschuur dwars door de spinnenwebben – de nazomer is aangebroken. 

Het kan nog best lekker weer zijn, maar we nemen zo langzaamaan toch 

afscheid van de zon, het terras, de barbecue… 

Zonder de zon zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Daar hebben we 

inmiddels allerlei wetenschappelijke bewijzen voor, maar in vroeger tijden 

wist men dat blijkbaar al gewoon ‘vanzelf’. In veel natuurgodsdiensten 

wordt de zon vereerd. In streken met lange donkere winters werd er 

gebeden en geofferd om de zon te laten terugkeren. En op de langste dag 

werden grote feesten gevierd. Alles om de zon te vriend te houden. 

In de bijbelrubriek 12+: Prediker roept op om te genieten van de zon en het licht van elke dag. De 

profeet Maleachi ziet een toekomst waarin de zon niet meer nodig is: dan verlicht God je leven. De 

gelijkenis van de zaaier toont de verschroeiende kant van de zon. Wijzend op de zon die opgaat over 

goede én kwade mensen, roept Jezus op om je vijanden lief te hebben. Bij Prediker leidt het dagelijkse 

opkomen en ondergaan van de zon tot de gedachte dat alles zich herhaalt en er eigenlijk niets nieuws 

is. 

 
AGENDA 

   

  

PLANNING 2018-2019 

DO 30-aug les volgens rooster tot 12.00 

12.00 mentoruur alle klassen 

12.00 PWS moment voor lln V6, H5 en doublanten H4. 

VR 31-aug les volgens rooster 

19.30-21.00 lj1 levend ganzebord  

  1-sep  

  2-sep 1.2 

MA 3-sep   

DI 4-sep   

WO 5-sep lj2 TTO medialessen  

DO 6-sep 11.00-15.00 tto-6 workshop IB L204 

vwo start profielwerkstuk in stamgroepen  

19.00 kennismakingsavond M2-M3-M4 CMC  

19.00 kennismakingsavond PH2-H2-H3 CLC  

VR 7-sep   

  8-sep   
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  9-sep 1.3 

MA 10-sep   

DI 11-sep  

WO 12-sep lj2 havo medialessen  

DO 13-sep 19.30 kennismakingsavond mentoren H5  T6-V6  

VR 14-sep   
 

 
MEDEDELINGEN 

 Van de Rector. 

Als ik terugkijk naar de afgelopen twee weken kan ik niets anders concluderen dat ik mij zeer welkom 

voel binnen de school. Een eerste conclusie leert mij dat er veel talenten rondlopen onder de collega’s 

en onze leerlingen. 

Deze week had ik de eer om alle 1400 leerlingen toe te spreken. De positieve energie die vanuit de 

leerlingen komt,  geeft mij een goed gevoel. Onze ambitie zal dan ook zijn om elke leerling via de 

juiste route zijn/haar diploma te laten halen, waarbij onze leerlingen terugkijken op een mooie 

schoolcarrière. Niet alleen een diploma is belangrijk maar ook de maatschappelijke en culturele 

vorming. Uiteindelijk worden zij, net als wij, wereldburgers met een open vizier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pascal Scholtius, MA 

Rector  

 

 

De schoolgids, ouder- en privacyverklaring 

De nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 staat inmiddels op de website:  

www. comenius.nl. De link hiervoor treft u daar aan onder het kopje ‘DOWNLOADS’.  

In verband met de nieuwe privacywetgeving zijn er dit jaar extra documenten bijgekomen, die u 

tezamen met deze Week Wijzer ontvangt.  

 

Het gaat om de volgende documenten: 

 een toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal (1) 

 een privacyverklaring (2) 

 een ouderverklaring (3) 

 

De op naam gestelde ouderverklaring en het toestemmingsformulier voor gebruik beeldmateriaal, 

worden volgende week overhandigd aan uw zoon of dochter. Wilt u deze verklaringen ondertekenen 

en zo spoedig mogelijk in laten leveren bij de mentor? 

 

  

 

 
   

  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


 

 

   

 


