
  

Beste ouders/verzorgers van {{leerling.voornaam}}, 

Aan mij de eer om voor de eerste keer een kort voorwoord aan jullie mee te geven.   

Dit schooljaar staat in het teken van een nieuwe start, niet alleen voor mij en het team, maar ook 
voor jullie allemaal. Voor sommigen is de start een nieuwe klas met nieuwe gezichten. En voor 
allemaal is het een spannend nieuw schooljaar waarin eenieder van jullie zijn of haar talenten 
mag ontdekken. Na de opstart draaien we als school inmiddels alweer op volle toeren en het is 
mooi om te zien hoe snel iedereen zijn of haar weg weer weet te vinden binnen het 
Calandlyceum.  

Gisterenavond heb ik veel ouders mogen ontmoeten tijdens de drukbezochte informatieavond 
voor de onderbouw. Het is heel fijn dat u daarmee uw betrokkenheid laat zien bij de school. Ik 
snap ook heel goed dat u veel vragen heeft. Met deze informatieavonden proberen wij u zo goed 
mogelijk te informeren over wat er speelt, en waar we elke dag mee bezig zijn. Ik hoop volgende 
week bij de informatieavond voor de bovenbouw ook veel ouders te zien. Daarnaast kunt u altijd 
contact opnemen met de ouderraad door te mailen naar ouderraad@calandlyceum.nl  

Nieuw dit schooljaar zijn de koffieochtenden die we organiseren en ik nodig u van harte uit om 
langs te komen. Zo kunt u kennis te maken met de teamleiders van uw zoon of dochter. Na de 
kerstvakantie zullen de volgende data bekend worden gemaakt.  

Voor nu wens ik iedereen heel veel succes dit schooljaar en hoop ik u als ouder snel te zien op 
onze school.  

Hartelijke groet, 

Marie-Antoinette van Steijn 
Directeur Calandlyceum 
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Kalender informatie & ouderavonden 

Op de Caland ouders website kunt u altijd de laatste informatie vinden.  
 
Klik hier om de agenda van de informatie & ouderavonden te bekijken.  

 

INREGELEN LESROOSTERS  

De start van het schooljaar 2022-2023 gaat tot onze spijt gepaard met de 
nodige onregelmatigheden en aanpassingen in het lesrooster. Belangrijkste 
oorzaken zijn o.a. werkweken/bovenbouw reizen, waardoor docenten mee zijn 
als begeleiding en dus even niet voor de klas staan. Ook sommige nieuwe 
docenten en stagiaires starten helaas, door omstandigheden, iets later. En de 
Daltonbanden worden op dit moment ingericht maar zijn nog niet helemaal klaar in het rooster. 
De docenten bereiden de Dalton lessen op dit moment voor. De O&O technasium lessen 1e 
klas zijn inmiddels weer volledig ingeroosterd met docenten en stagiares. 

Wij willen u als ouder geruststellen en u verzekeren dat wij er bovenop zitten. De verwachting is 
dat alles ruim voor de herfstvakantie helemaal opgelost is. 
 

 CALAND KOFFIEOCHTEND 

Kom gezellig naar éen van onze Caland koffieochtenden! 
Op het Calandlyceum organiseren we op verschillende 
data Caland koffieochtenden. Dit is een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met de met de teamleiders van uw 
zoon/dochter. We vinden het belangrijk om van u te horen 
wat uw kind nodig heeft om met plezier naar onze school te 
gaan, en we staan klaar om vragen te beantwoorden. Ook is 
het een mooi gelegenheid om kennis te maken met andere 
ouders van onze school. 
 
Programma:  
Op de Caland ouders website is er ook een Caland koffieochtend  pagina waar u de laatste 
informatie en het programma kan vinden. Er is een kleine wijziging in het programma. 
Klik hier om het programma te bekijken.  
 
Aanmelden: 
Klik hier om u in te schrijven.  
 
 
 

https://calandlyceum.nl/voor-ouders
https://calandlyceum.nl/voor-ouders/nieuws-voor-ouders-1/caland-koffieochtend
https://calandlyceum.nl/voor-ouders/nieuws-voor-ouders-1/caland-koffieochtend
http://forms.office.com/r/nbBJPWfyCN


   

CALAND OUDERS WEBSITE 

Via de website "mijn Caland" voor ouders kom je op een 
hele nieuwe pagina terecht met allemaal informatie voor de 
ouders. Er staat belangrijke informatie, documenten en 
procedures op. Klik hier om de pagina te bekijken. 

Leuke foto's van activiteiten (zoals nu de bovenbouw 
werkweken) zijn ook te volgen op onze social media (zie linkjes onderaan deze mail). 
 

BELANGRIJKE INFO LES LO - BUITEN SPORT 

Het schooljaar is weer begonnen en vanuit de sectie Lichamelijke Opvoeding 
willen we graag de volgende punten onder uw aandacht brengen: 

• Vanaf de 2e lesweek zijn alle lessen LO op sportpark Ookmeer 
(omkleden in de kleedkamers van DCG). 

• Dat betekent dat zij in de pauze (of vanuit huis) zelfstandig naar Ookmeer reizen. 
Wij zouden het heel fijn vinden wanneer de leerlingen op de fiets naar Ookmeer 
komen. Dit is goed voor de lichamelijke conditie en veel sneller dan met OV of 
lopend. 

• Wij verwachten van de leerlingen dat zij gymkleding mee hebben voor de lessen 
LO. Dat betekent ook een extra vest/trui voor wanneer het nodig is. 

De docenten LO merken dat veel leerlingen dezelfde kleding op school dragen als in de lessen LO. 
Dit vinden wij uit hygiënisch oogpunt geen goede zaak! En we hopen dat u het hiermee eens 
bent. Het is de bedoeling dat leerlingen een extra tas meenemen met hun gymkleding (of een 
extra grote tas waar hun gymkleding bij in kan). 

Wanneer de docenten merken dat de gymkleding niet in orde is neemt de desbetreffende docent 
contact met u op. 
 

VERTROUWENSPERSONEN 

https://calandlyceum.nl/voor-ouders


Veiligheid is altijd belangrijk geweest op het 
Calandlyceum. We willen immers dat onze 
leerlingen met plezier en ontspannen naar 
school komen en zich ook lekker kunnen 
uiten. Hoe kan je anders 'Ontdekken wat jij 
kunt bereiken'? Mede daarom hebben we 
ons sinds vorig jaar extra ingezet door het 
creëren van een groep 
Vertrouwenspersonen. Dit is een groep van 
zeven personen, docenten en zorgpersoneel, 
waarbij leerlingen terecht kunnen voor extra 
steun. Dit kan bij het ervaren van 
bijvoorbeeld intimidatie, geweld, 
discriminatie en andere gevoelens van onveiligheid. De vertrouwenspersoon naar keuze gaat 
discreet met de leerling in gesprek en samen kiezen ze de vervolgstappen waarbij de leerling het 
meest gebaat is en waarbij ze zich het meest op hun gemak voelen. 
 
Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersonen.  
 

AANMELDEN SCHOOLTONEEL 

Wij gaan weer beginnen met schooltoneel!  

Vorig jaar hebben we met 18 leerlingen van 1T tot 6V de 
voorstelling Moed/t gemaakt wat een geweldig succes was: 
enthousiast publiek, ouders, leerlingen en collega's en blije 
spelers die allemaal op het podium aan het shinen waren.  

Wij gaan ook dit jaar weer een voorstelling maken met 
leerlingen die dat leuk vinden. De bijeenkomsten zijn 
op vrijdagmiddagen in 019 (tijd wordt 15.00/15.30 - 17.00/17.30) en extra leuk: we 
werken samen met theatermaker Lizzy van het Poldertheater dit jaar! Op 16 september gaan we 
beginnen: dus ben of ken je iemand die absoluut aan schooltoneel mee moet doen - kom langs in 
019 of stuur een mailtje: sroerig@calandlyceum.nl. Schooltoneel is gratis.  
 

EIGEN KINDERBOEK UITGEGEVEN 

 
Noor el Bouhassani, leerling uit 2B5, heeft haar passie voor schrijven op 10-
jarige leeftijd ontdekt. Ze is begonnen met een boek schrijven, waarvan ze 
nooit dacht dat het ook echt uitgegeven zou worden. Ze was het boek 2 jaar 
later helemaal vergeten tot iemand haar ernaar vroeg. Nu is het boek ook echt 
uitgegeven! Noor is enorm trots en blij dat haar creativiteit in dit verhaal nu 
voor iedereen toegankelijk is. Wij zijn natuurlijk ook heel erg trots op haar.  

Voor iedereen die interesse heeft in dit leuke kinderboek: het staat te koop op 
Boekscout.  
 

https://calandlyceum.nl/voor-ouders/praktische-informatie-voor-ouders-1/vertrouwenspersonen-1
mailto:sroerig@calandlyceum.nl?subject=Aanmelden%20schooltoneel
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13270
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13270


 

LEUKE FOTO'S VAN CALAND ACTIVITEITEN 

   

Topsport leerlingen marshmallow challenge Workshop skateboarden voor klas 2 
 

   

Klas 4V naar het Kröller-Müller Museum. Caland Sportacademie 
 

Websites  
Calandlyceum.nl 
Technasium.calandlyceum.nl 

Belangrijke links 
Somtoday 
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