
 

Calandweek oktober 2021

In de week voorafgaand aan de herfstvakantie 

was de Calandweek. Na een coronajaar, waarin 

heel weinig mogelijk was, konden we nu 

eindelijk weer leuke activiteiten organiseren voor 

alle leerlingen. In dit afgeschermde album kunt u 

kijken naar de foto's die er in deze week zijn 

gemaakt. Wij wensen u veel kijkplezier (klik 

 .HIER voor toegang tot het album)

 

    D e Calander

Nieuwsbrief voor ouders

 

 

Sportkleding tijdens de LO lessen

Het is belangrijk dat kinderen vrij en veilig kunnen 

bewegen tijdens de LO-lessen. Daarom hebben we 

richtlijnen voor sportkleding. In de eerste en tweede 

klas dragen kinderen het Caland T-shirt, dat ze van 

school krijgen. Daar hoor  lange t een korte of

sportbroek bij, geschikte sportschoenen voor binnen 

https://caland-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mvanwetering_sovop_nl/ErJGe2MgoA9Oo57Bd0rBoP0BA9KesXdc6JLjXmp-dov_8A?e=OTCb45
https://caland-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mvanwetering_sovop_nl/ErJGe2MgoA9Oo57Bd0rBoP0BA9KesXdc6JLjXmp-dov_8A?e=OTCb45


 

Eerste training 

jongerenrechtbank Calandlyceum

De politie verzorgde op 28 september de eerste 

training van onze jongerenrechtbank. Er volgen er 

nog meerdere trainingen zodat over 6 weken de 

eerste jongerenrechtbank van het Calandlyceum 

beëdigd kan worden.

Schoolfotograaf

De afgelopen weken heeft de schoolfotograaf 

alle leerlingen en docenten op de foto gezet. De 

foto’s komen uiterlijk in de eerste week van 

november binnen en worden via de mentor

/docent meegegeven aan uw kind. De foto's zijn 

in de envelop goed zichtbaar. Als u de foto’s wil 

kopen, dan kunt u de verpakking openmaken. 

Als u ze niet wil hebben, dan kunt u de envelop 

ongeopend op de post doen, een postzegel is 

niet nodig.

Jaaragenda Calandlyceum

Via onderstaande link kunt u de jaaragenda 

van alle leerlingen bekijken. Deze link kunt u 

altijd terugvinden op de website van het 

Calandlyceum: zie contactpagina.

 

JAARAGENDA CALANDLYCEUM

 

én andere sportschoenen voor buiten. Uiteraard is 

een hoofddoek toegestaan; het liefst een 

sporthoofddoek zonder spelden of ééntje tot de 

schouders i.v.m. de veiligheid.  

Vanaf de 3e klas mogen de kinderen ook kiezen 

voor een eigen sportshirt, mits niet langer dan de 

heupen, óók voor de veiligheid. We stellen het op 

prijs als alles lekker schoon is!

 

 

https://calandlyceum.nl/contact-route/contact-met-het-calandlyceum
https://outlook.office365.com/owa/calendar/454ec67c39264e92ab59a9ed43f8f455@calandlyceum.nl/cd0460f4c06e412d9073392be238c3c87851634023768971826/calendar.html


 

 

 Trotse Calander

Elke leerling, die bij ons op school komt, leert in de 

eerste weken van het schooljaar onze school kennen. 

Dat betekent dat zij hun klasgenoten, docenten, 

medewerkers, teamleiders en schoolgebouw leren 

kennen. Ook maken zij kennis met de 

daltonkernwaarden. Het Calandlyceum is een 

Daltonschool en de waarden reflectie, vrijheid en 

verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid 

en samenwerking staan centraal. Wij leren onze leerlingen dat zij trots mogen zijn op zichzelf én op onze 

school. Trotse Calanders dus.

Met het project De Trotse Calander zorgen wij voor eenheid en trotsheid om als Calander op deze school te 

mogen zijn. Met dit programma geven wij leerlingen mee hoe wij als Calandlyceum invulling geven aan de 

Daltonkernwaarden. In de week van 27 september hebben de leerling elke ochtend een kernwaarde leren 

kennen. Alle eersteklassers kwamen samen in de aula, werden toegesproken door de teamleiders en kregen na 

afloop fruit. Het was bijzonder om alle eersteklassers zo bij elkaar te zien en hen wat over de school te kunnen 

leren. In de rest van het schooljaar zullen wij meer activiteiten organiseren in het teken van het project De 

Trotse Calander.

Bent u benieuwd naar de filmpjes?? Klik dan op de link van de Dalton Kernwaarde hieronder.

• REFLECTIE
• VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
• EFFECTIVITEIT
• ZELFSTANDIGHEID
• JE BENT NIET ALLEEN: SAMENWERKING

 

Een slim bijbaantje? 

Het Calandlyceum werkt sinds 2 jaar samen met  . Zij organiseren bijles voor Helping Hand

onderbouwleerlingen door bovenbouwleerlingen van het Calandlyceum. Uiteraard begeleiden zij dat 

professioneel.   We zijn nog op zoek naar leerlingen die een Helping Hand willen zijn en 

 bijles willen geven aan een leerling in de onderbouw.

http://bit.do/calandreflectie
http://bit.do/calandvrijheidd
https://bit.do/calandeffectiviteit
http://bit.do/calandzelfstandigheid
http://bit.do/calandsamenwerking
https://bijlescontact.nl/
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Contact

Algemene vragen: 

 info@calandlyceum.nl

Leerling ziek melden: 

  Ziek melden in S OM

 

 Telefoon

(020) 667 53 53 (Algemeen)

 Adres

Pieter Calandlaan 182 

1068 NT  Amsterdam

 Postadres

Postbus 96051 

1006 EB  Amsterdam

 

Dus: Zit uw kind in 4V, 5V of 6V? En staat hij er goed voor? Dan kan hij zich aanmelden voor dit 

leuke bijbaantje! Dat is natuurlijk heel fijn om in je tussenuur geld bij te kunnen verdienen; het is 

leerzaam zinvol en voor een goede beloning (tussen de 5 en 7,50 euro per uur).

Hoe onderbouwleerlingen zich kunnen aanmelden om bijles te ontvangen zullen we u tijdens de 

 vertellen. ouderavond op 26 oktober

Hieronder ziet u een filmpje hoe aanmelding voor het bijbaantje werkt én in de bijlage vindt u een 

flyer met alle informatie.

Filmpje van Helping Hand over aanmelding als bijlesbegeleider.

 

 

https://calandlyceum.nl/documenten
https://calandlyceum.nl/usr-uploads/pdf/Schoolgids%20Calandlyceum%202020-2021%20janversie.pdf
https://progresso.amsterdam/privacy
mailto:communicatie@sovop.nl
mailto:info@calandlyceum.nl
https://caland.sharepoint.com/ouders/SitePages/Ouderportaal.aspx
https://caland-elo.somtoday.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kzjWswcYhUmpLpa3Wpp3FLTBQ2EYZ7VNsTCiX3ZF8h1URVhRWjM3V1pQTFhBSzhBNTVOTktKTkhLRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kzjWswcYhUmpLpa3Wpp3FLTBQ2EYZ7VNsTCiX3ZF8h1URVhRWjM3V1pQTFhBSzhBNTVOTktKTkhLRC4u
https://www.facebook.com/Calandlyceum-375035935890098/
https://twitter.com/Hetcalandlyceum/
https://www.instagram.com/calandlyceumamsterdam/
https://www.youtube.com/user/HetCalandlyceum
https://www.linkedin.com/company/calandlyceum-amsterdam/?viewAsMember=true
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