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OASE 

MEDEDELINGEN 

VASTE ZAKEN 

Week 36 – Waardering 

Wat moet je doen om gewaardeerd te worden? Goede cijfers halen 

op school, rustig zijn in de klas, je kamer opruimen en de was in de 

wasmand gooien, meehelpen met tafeldekken en weer afruimen… 

Eigenlijk is er nog heel wat voor nodig! Terwijl het ook zo fijn is om 

te merken dat er juist niets voor nodig is. Dat je gewaardeerd wordt 

om wie je bent. Omdat je er bent. Omdat de wereld zonder jou net 

iets minder mooi en leuk is. 

 

Een compliment geven, is nog niet zo makkelijk. Het schiet er nog 

weleens bij in om je waardering of dankbaarheid uit te spreken. 

Maar een compliment ontvangen is ook niet makkelijk. Vaak wuiven 

we dat weg. Zeggen we dat het niet zo veel voorstelt, of dat 

iedereen dat gedaan zou hebben. Misschien is het eens een aardige 

les: eerst leren complimenten te geven en dan ook leren om ze op 

een goede manier te ontvangen. 

 

In de Bijbelrubriek 12+ diverse verhalen. De profeet Elisa maakt Naäman duidelijk dat waardering niet 

altijd in cadeautjes uitgedrukt hoeft te worden. De tollenaar met zelfinzicht wordt meer gewaardeerd 

dan de onberispelijke Farizeeër die het goed met zichzelf getroffen heeft. Hetzelfde geldt voor het 

onbenullige muntje van de arme weduwe. De door iedereen uitgekotste vrouw toont Jezus haar 

waardering, want hij behandelt haar als mens. En: kritiek wordt vaak pas later gewaardeerd. 

 
AGENDA 

  

  

  

PLANNING 2018-2019 

DO 6-sep 11.00-15.00 tto-6 workshop IB  L204 
vwo start profielwerkstuk in stamgroepen  

19.00 kennismakingsavond M2-M3-M4 CMC (177 lln) 
19.00 kennismakingsavond PH2-H2-H3 CLC (190 lln) 

VR 7-sep   

  8-9sep INT: 9-13 sep IMIS Litouwen 

MA 10-sep   

DI 11-sep 12.00-17.00 V5 excursie mijleer Den Haag (LTG) 
19.00-21.00 informatiebijeenkomst havo  

WO 12-sep lj2 havo medialessen 1-2 PH2b/3-4 H2a/ 5-6 H2b 

DO 13-sep 19.00 kennismakingsavond mentoren H5 (EMM) T6-V6 (KNE)  

VR 14-sep   
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  15-16 sep  

MA 17-sep 15.00-18.00 vestigingsbezoek CLC-CMC- schoolleiding 

19.00 kennismakingsavond H4 

19.00 ouderraad 

DI 18-sep 19.00 kennismakingsavond met mentor V2-V3  

19.00 kennismakingsavond T2-T3  

 

 
MEDEDELINGEN 

 Van de Rector. 

Met de start van het schooljaar ontvangen we positieve reacties van onze leerlingen en ouders, dit 

ervaren wij als een enorm compliment van u. Natuurlijk zijn er altijd  zaken die we kunnen verbeteren: 

ons rooster heeft hierbij alle aandacht. Wij blijven ons concentreren op een beter rooster. dat is een 

speerpunt voor dit schooljaar. 

 

De komende dagen staan er veel kennismakingsavonden gepland met ouders, dit geeft ons de kans 

om helder uit te leggen waar we naar toe gaan als school en om u iets te vertellen over onze unieke 

kenmerken zoals internationalisering, tech+, TTO, pre-havo.. Wij stellen het zeer op prijs als u op de 

kennismakingsavond aanwezig bent, want samen met u maken wij het onderwijs beter. 

 

Tenslotte: we hebben een nieuwe cateraar in school. Een belangrijke reden om over te gaan naar een 

andere cateraar was een beter aanbod  van gezond eten. Mocht u suggesties hebben dan horen wij 

dit graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pascal Scholtius, MA 

Rector  

 

Nieuwe kantoor van de rector 

Per vandaag heeft Pascal Scholtius, rector van het Comenius Lyceum Capelle en Comenius MAVO zijn 

intrek genomen in zijn nieuwe kantoor. Het kantoor ligt centraal in de school. 

Quote: “Ik vind het belangrijk dat leerlingen mij zien op school en kunnen binnenlopen voor vragen of 

opmerkingen. Om dit een beetje gestructureerd te doen heb ik ook een wekelijks inloopuur voor mijn 

leerlingen. Elke dinsdag van 12:00-13:30 uur kunnen leerlingen binnenlopen voor een bakje koffie of 

thee.” 

 

 
 

 



 

 

Lessen economie 

Maandag a.s. gaan de lessen economie en LO van de heer Ringelberg van start. Afgelopen week 

konden de lessen helaas nog niet doorgaan, maar vanaf maandag start de heer Ringelberg zijn lessen 

op Comenius. We wensen de nieuwe collega succes en verwachten dat de leerlingen fijne lessen 

zullen hebben. 

 

Van de mediatheek 

Van 21–30 september is het Literatour, de boekenweek voor jongeren van 13-18 jaar. Wij hebben de 

tien titels van de shortlist aangeschaft. Ze staan voor jullie klaar in de mediatheek. 

Als je geregeld een boek leent,  is het handig om de Aura Library app op je telefoon of tablet te 

installeren. Dan kun je zien wat we allemaal te leen hebben, je kunt reserveren, kijken wanneer  

je geleende boek terug moet en - zolang je op tijd bent - zelf verlengen. Als je voor de eerste keer 

inlogt, moet je je even registreren met je leerlingnummer (zie hiervoor SOM of je schoolpas). 

Om op de computer te werken heb je altijd je schoolpas nodig! Totdat de nieuwe passen zijn 

uitgedeeld, meestal begin oktober, kun je gebruik maken van je pas van vorig schooljaar. 

 

Traktatie voor alle leerlingen 

Hoe krijgen we glimlachende leerlingen op het 

schoolplein? Vorige week donderdag ging dat vanzelf.... 

Tot grote verrassing van de leerlingen van het Comenius 

lyceum en de Comenius mavo stond er donderdag 30 

augustus,  een heuse frietkraam op het schoolplein. Dat 

is nog eens wat anders dan de normale boterham met 

kaas.  

Alle leerlingen konden door inlevering van een kaartje 

een gratis zak patat ophalen.  Op het kaartje stond dat 

alle medewerkers uitkijken naar een mooi nieuw 

schooljaar.  En dat er dit schooljaar nog meer verrassingen voor de leerlingen komen! 

 

 Eén van de leerlingen gaf aan: "Wauw, gratis patat, dat hebben ze niet bij mijn vrienden op school! 

"   

 

 

 



 

 

 

Pensionering drie docenten 

Vlak voor de zomervakantie zijn er drie collega’s 

na een lang werkzaam leven op het Comenius 

College met pensioen gegaan. We hebben op 

feestelijke wijze afscheid genomen van mevrouw 

Van der Vaart van het vak wiskunde, mevrouw 

Ittman en de heer Zwagers  beide van het vak 

gymnastiek(L.O.). Wij wensen de drie collega’s 

vele goede jaren. 

 

 

 

 

   

  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

