
De Calander 
 

Nieuwsbrief voor ouders 

  

Beste ouders, 
 
In deze februari nieuwsbrief lees je de onderstaande nieuwsberichten: 

• Jongerenrechtbank 
• Open dagen 
• Ouderavond met Steven Pont 
• Calandloop & Van Gils-loop 
• Leuke foto's van Caland activiteiten 
• Boekentip Black Sword 

  

Jongerenrechtbank 

Op dinsdag 18 januari zijn de leerlingen van de jongerenrechtbank 
beëdigd! Voor de beëdiging hadden we een rechter uitgenodigd. Wij 
zijn trots dat de leerlingen de trainingen goed hebben voltooid en dat 
onze jongerenrechtbank is geïnstalleerd. Ze zijn o.a. getraind in het 
toepassen van straf- en herstelrecht en kunnen na de tentamenweek 
starten met hun nieuwe rol. 
 

  

Open dagen    

Op 4 en 5 februari hebben we een schoolpleinmarkt en webinars 
voor groep 8 leerlingen georganiseerd. Op de schoolpleinmarkt 
waren er verschillende kraampjes waarin je kennis kon maken met 
verschillende vakken. Tijdens de webinars kon je kennis maken met 

de onderwerpen “Kennismaken met het Calandlyceum”, 
“Cultuurprofiel & Daltonschool”, “Sport”, “Technasium & VWO+” 
en “Q&A”. Het was super leuk om te zien hoe enthousiast onze leerlingen over de school 
vertellen. Klik hier om alle webinars te bekijken. 
 

  

https://calandlyceum.nl/groep-7-en-8/webinars


Ouderavond met Steven Pont 

Het valt niet altijd mee om met je puber om te gaan, 
maar waarom is dat eigenlijk zo ingewikkeld...? 
 
- Wat zijn hun kenmerken? 
- Wat zijn de verschillen, de overeenkomsten? 
- Wat kunnen we van ze verwachten en wat niet? 
- En ook: wat is de impact van corona op pubers? 
- Hoe kunnen we het best met ze communiceren? 

Deze vragen en meer, zullen we tijdens de ouderavond op 14 maart van 20.00 tot 21.30 uur bespreken 
onder leiding van ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Hij is een veelgevraagd deskundige in de media. Zo 
verzorgde hij bijvoorbeeld het inhoudelijk commentaar van televisieprogramma's zoals de Opvoeders en 
Het Geheime leven van Vierjarigen. Ook schreef hij een aantal boeken over de ontwikkelingspsychologie en 
de systeemtheorie. 
Klik hier als je bij de ouderavond aanwezig wilt zijn.  
 

  

Calandloop & Van Gils-loop 

De traditionele Calandloop komt er weer aan, vrijdag 25 maart 
2022. Op die dag rennen alle 1e en 2e klassen verplicht rond de 
Sloterplas. Daarna is de Van Gils-loop, dit is voor alle bovenbouw 
leerlingen van het Calandlyceum en is op vrijwillige basis. Deze 
loop is in memoriam van onze oud directrice Liesbeth van Gils, zelf 
een fervent hardloopster en tevens altijd deelneemster aan deze 
loop.  

Wij willen alle ouders uitnodigen om met deze Van Gils-loop mee te doen. Vorig jaar 
deden er al twee vaders mee, dit jaar ook de moeders? Lijkt het je leuk om mee te doen 
(misschien samen met je zoon/dochter) Klik hier om je aan te melden.  

Omkleden in de sporthal kan om 14:35 uur. 

Start is bij de letters van I AMSTERDAM om 15:00 uur. 

Graag tot ziens op 25 maart! 
 

  

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kzjWswcYhUmpLpa3Wpp3FF5LpBLJS8tKs0InzxPcGQdUMVVVTkM1QjVST0M3T0VGMU9EUFNPNVA4WC4u
http://forms.office.com/r/L3S7z3i3QZ


 

Leuke foto's van Caland activiteiten 

   

Mooie reliëf tegels, klas 2A2 Voorstelling Mr. & Mrs. Perfect, klassen 2A1, 2A2, 2B1 en 
2B2 

 

   

Fabeldieren, 2V leerlingen Technasium team 4-havo/vwo wint Bouwend Nederland 
Innovatieprijs 2021-2022! 

 

  

 

 



Boekentip Black Sword 

Marileen Boer (5H) schreef een roman in de schoolvakantie. Marileen vertelt dat ze het 
idee voor dit boek al sinds begin 2021 in haar hoofd had. Tijdens een eerdere vakantie 
had ze kastelen bezocht in Duitsland en Oostenrijk en was geïnspireerd geraakt door de 
middeleeuwen met ridders, prinsen en zwaarden. Sindsdien kreeg het verhaal “Black 
Sword” steeds meer vorm in haar hoofd. De karakters had ze al uitgewerkt en de 
verhaallijn ook.  
 
Marileen zegt dat ze nu helemaal de inspiratie te pakken heeft en er komen nog 2 boeken 
zodat het in totaal een serie van 3 verhalen wordt. Maar eerst gaat ze nu even haar HAVO 
diploma halen op het Calandlyceum, want dat heeft nu haar prioriteit. 
 
Lees hier het artikel over Marileen Boer in Het Parool.  
Klik hier om het boek te kopen. 
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https://www.parool.nl/ps/havoscholier-marileen-boer-16-schreef-een-roman-in-het-engels-het-speelt-zich-af-in-een-kasteel~bceebf93/
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12796
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
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

