
 

De Calander 
 

Nieuwsbrief voor ouders 

  

Beste ouders, 
 
2021 zit er bijna op. Wat een jaar. Gestart in lockdown, en we zullen hem ook in lockdown eindigen. Wat 
vraagt dit veel van jullie kinderen, van jullie gezinnen en van ons als school. Wij zijn trots op alles wat door 
de leerlingen en het team bereikt is. Trots op het vermogen steeds weer aanpassingen te doorstaan, en 
trots op wie wij samen zijn. 

Na de kerst start iedereen met een mentorles op maandag. Of het online of fysiek gaat worden, dat horen 
we in de vakantie. Heb je nog vragen: de mentor kan je verder helpen. 

In deze december nieuwsbrief lees je de onderstaande nieuwsberichten: 

• Extra begeleiding en NPO 
• Bezoek van Stichting Anne-Bo 
• Jongeren werk op school 
• Zwerfboekenkastjes in de school 
• Gezonde school 
• Update coronatesten 
• Leuke foto's van Caland events 
• Tip! Street art tour tijdens de Kerstvakantie 

Wij wensen je hele fijne feestdagen en alvast een mooi 2022.   

  

Extra begeleiding en NPO 

Vanuit de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs organiseren we extra 
begeleiding voor onze leerlingen. Het gaat dan bijvoorbeeld  om de extra steunlessen 
tijdens het 1e lesuur en bijlessen en huiswerkbegeleiding na schooltijd. Ook ondersteuning 



op sociaal emotioneel vlak en op samenwerking binnen de klas worden interventies ingezet. 
 
Wil je weten wat we nog meer doen en ook hoe je je kan aanmelden voor deze activiteiten kan? Klik 
hier voor het uitgebreide overzicht van de activiteiten en extra begeleiding. 
 

  

Bezoek van Stichting Anne-Bo   

Op dinsdag 7 december kwam Stichting Anne-Bo langs. Deze 
stichting streeft naar kansengelijkheid voor meiden die dromen 
hebben maar niet altijd de weg weten of geen netwerk hebben 
om deze doelen en dromen te verwezenlijken. Door verschillende 
vrouwen werden er inspirerende en motiverende verhalen 
verteld aan onze vrouwelijke Havo en Vwo examenleerlingen.  

Wat doet Stichting Anne-Bo?  
Stichting Anne-Bo wil meiden een hand toereiken om de juiste weg te kunnen vinden 
in hun verdere ontwikkeling. Dit doen zij door je een persoonlijke coach aan te bieden, je te 
begeleiden tijdens je studie en je studie en studieboeken te betalen.  
 
Aanmelden: Je moet aan bepaalde eisen voldoen om hiervoor in aanraking te komen. Voor meer 
informatie kun je je rechtstreeks mailen naar annemieke@stichtinganne-bo.nl.  
 

  

Jongeren werk op school 

Wij zijn Fatiha, Noureddine en Janneke en zijn de 
jongerenwerkers op jouw school. Wij gaan met je in 
gesprek over dingen die jij belangrijk vindt of waar je 
mee zit. Ook als je een leuk idee hebt voor 
activiteiten op school of daarbuiten, helpen wij jou 
graag op weg. 
 
Je kunt ons bereiken via Instagram. Ook zijn we op 
school te vinden in lokaal 008. Als we niet op school 
zijn, dan spreken we wat af. Klik op de afbeelding voor 

meer informatie.  
 

  

https://calandlyceum.nl/informatie/extra-begeleiding/npo-interventies-ondersteuning
https://calandlyceum.nl/informatie/extra-begeleiding/npo-interventies-ondersteuning
mailto:annemieke@stichtinganne-bo.nl
https://www.instagram.com/jongerenwerkcombiwelnw/


Zwerfboekenkastjes in de school 

De werkgroep Taalbeleid werkt er hard aan om lezen onder de aandacht van 
leerlingen (en collega’s) te brengen. Vlak voor de kerstvakantie zijn er zes 
zwerfboekenkastjes in de school geplaatst. ‘Nemen en geven’ is het principe, net 
als bij de kastjes die je op straat tegen kunt komen. Leerlingen mogen de boeken 
uit deze kastjes houden. Maar ze mogen de boeken ook terugzetten nadat ze 
gelezen zijn, of ze kunnen andere boeken van thuis in de kastjes zetten. We hopen 
daarmee het lezen onder de leerlingen te stimuleren, want lezen is erg belangrijk 
voor de taalvaardigheid. En het is nog leuk ook! 
 
OPROEP aan alle ouders: heb je thuis nog overtollige jeugdboeken, stripboeken, romans, andere 
interessante boeken, dan kunnen wij die goed gebruiken voor de zwerfboekenkastjes. Ze kunnen 
ingeleverd worden in de doos in het keukentje naast de docentenkamer op de eerste verdieping.  
 

  

Gezonde School 

Gezonde School gaat over alle aspecten van gezondheid. Dat heeft natuurlijk te 
maken met bewegen en gezond eten maar ook hoe je op een gezonde manier 
met relaties en seksualiteit om kan gaan. Daarbij hoort ook dat je je verdiept in 
anderen en diversiteit. 
 
Afgelopen maand was de "day of tolerance". Daarin kregen klassen workshops 
over tolerant zijn tegenover allerlei soorten verschillen. Vooroordelen over 
huidskleur, geloof of seksuele voorkeur kunnen herkennen en met een open blik 
leren bekijken. Ook met Paarse vrijdag hebben we hier aandacht aan besteed. Veel leerlingen en docenten 
hadden iets paars aan om te laten zien dat ze voor tolerantie en verdraagzaamheid zijn. 
 

  

Update coronatesten 

Op school hebben wij bij de receptie zelftesten liggen. Mocht je (lichte) klachten 
hebben dan kan je een coronatest vragen bij de receptie.  
 
De coronatesten van het merk BD (Becton Dickinson BV) is de datum van de zelftesten 
onlangs of bijna verstreken. Inmiddels is door BD vastgesteld dat de zelftesten langer 
gebruikt kunnen worden. De houdbaarheidsdatum is met twee maanden verlengd ten 
opzichte van de op de verpakking aangegeven datum. Je kan de testen dus nog tot 2 
maanden na de aangegeven datum gebruiken. Klik hier om de meest recentie corona regels op 

school te lezen.  
 

  

 

 

https://calandlyceum.nl/informatie/meest-recente-corona-regels-op-school


Leuke foto's van Caland events 

Kunstband Halloween 
 

   

Kunstband klas 1 en 2 -  IDFA documentaire Sinterklaas 
 

   

Paarse vrijdag  Schaatsen 2de klassen 
 



   

  

TIP! Street Art Tours tijdens de Kerstvakantie 

Het afgelopen jaar heeft Street Art weer mooie projecten kunnen realiseren. Via een GPS-audiotour kan 
je de collectie street art bewonderen. Hoe werkt het?  

1. Klik hier om de IZI.Travel App gratis te downloaden  

2. Zoek naar ‘SAMA Street Art Tour’ 

3. Kies ‘Geuzenveld’ of ‘Slotermeer’  

Je kunt de tour gratis volgen via ‘Preview’ waarin tijdelijk alle locaties worden vrijgeven en voorzien 
worden van een beschrijvende tekst per kunstwerk.  
Geniet van de tour! 
 

  

Adres 
Pieter Calandlaan 182 
1068 NT  Amsterdam 

Postadres 
Postbus 96051 
1006 EB  Amsterdam 

  

Contact 

Algemene vragen: 
info@calandlyceum.nl 
 
Leerling ziek melden: 
Ziek melden in SOM 
  

Telefoon 
(020) 667 53 53 (Algemeen) 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=travel.opas.client
mailto:info@calandlyceum.nl
https://caland.sharepoint.com/ouders/SitePages/Ouderportaal.aspx
https://caland-elo.somtoday.nl/
https://calandlyceum.nl/documenten
https://calandlyceum.nl/usr-uploads/pdf/Schoolgids%20Calandlyceum%202020-2021%20janversie.pdf
https://progresso.amsterdam/privacy
mailto:communicatie@sovop.nl

