
  

Beste ouders/verzorgers, 

In deze nieuwsbrief leest u de onderstaande nieuwsberichten: 

• Calandweek 2 
• Te laat op school? 
• Tevredenheidsenquête ouders/ verzorgers 
• Ramadan, Iftar op school & Suikerfeest 
• Nieuw online leerplatform Jojoschool 
• Schoolplein ontwerpwedstrijd 
• Bezoek asielzoekerscentrum 
• Ontbijt halen in de kantine 
• 5 Calanders in de 2de ronde & 2 Calanders door naar de finale van 

de Wiskunde Olympiade 
• Leuke foto's van Caland activiteiten 

Activiteiten Calandweek 2 
19 t/m 21 april 

In deze 2e Calandweek organiseren wij voor onze 
leerlingen weer allerlei activiteiten. Daarbij staat 
vooral hun sociaal emotionele ontwikkeling centraal. 

1e klassen: het thema van deze week is: Laat je 
horen! 
Workshops streetbeat, muziekinstrument maken en 
bespelen, tekenen en schilderen op muziek, living 
library, podcast, heldenboek maken. Verder gaan de 
leerlingen ook naar buiten om een wandeling te 
maken. Zie bijlage voor het programma.  

1e klas topsport: verschillende projecten 
Cursus reanimatie, workshop voeding, dansworkshop en sportworkshop. 



2e klassen: projectweek van stichting Kikid over sexting & grooming 
O.a. een rapworkshop en een theatervoorstelling met externe workshopdocenten. Zie 
bijlage voor het programma.  

2e klas topsport: verschillende projecten 
Cursus reanimatie en sportworkshops. 

3C-klassen: verschillende projecten 
O.a. project “geld maakt gelukkig” (financiële zelfredzaamheid) door Aflatoun, excursie 
naar de haven van Rotterdam, project “verhaal van mijn vlucht” (Hoe is het om te 
moeten vluchten uit je land?), workshop kickboksen. 

3T-klassen: activiteiten voor het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) 
O.a. theaterbezoek en een beeldende vorming opdracht en dagexcursie naar Duinrell. 

In klas 1, 2 en 3 worden in deze week ook diatoetsen gemaakt voor Nederlands, Engels 
en rekenen. Deze gebruiken wij om vast te stellen welke leerlingen hiervoor nog extra 
ondersteuning nodig hebben.     

4H: verschillende projecten 
Cityhunt, speeddate sollicitatie project en kanoën. 

4V: ITA project theaterproject: thema Overhoop 
Samenwerking met Toneelgroep Amsterdam waarbij leerlingen zelf theater maken rond 
een thema. 

5V: verschillende projecten 
Leerlingen gaan in kleine groepjes zelfstandig naar verschillende steden in Nederland om 
hier allerlei opdrachten uit te voeren en musea te bezoeken. 

5H & 6V & 4T: Examentraining voor verschillende vakken 
Het doel is om alle leerlingen zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden. 

3T, 4V, 5V, 4H topsport: programma wordt nog ingevuld. 
 
Namens de teamleiding 
 

Te laat? 

Veel leerlingen zijn blij met de latere starttijd van de schooldag. Toch zien we dat nog te 
veel leerlingen het, ook nu nog, moeilijk vinden om op tijd te komen. Na de meivakantie 
pakken wij daarom de regels, zoals wij die hadden voor Corona, weer op. 



Komt een leerling te laat, dan haalt hij/zij een briefje bij de receptie. Alleen mèt een 
briefje komt hij/zij de les in. De volgende ochtend moet de leerling zich dan om 8 uur 
melden. Niet melden betekent dat hij/zij het 9de en 10de uur moet nablijven. 

Natuurlijk kan het gebeuren dat er een goede reden is om te laat te komen. Dan zullen de 
ouders dat door moeten geven. 

Als een leerling te vaak te laat komt, neemt de mentor contact op met de ouder(s). Blijft 
het te laatkomen dan nog doorgaan, volgt een gesprek met de zorgcoördinator. 

Natuurlijk blijft ook ons contact met de leerplicht bestaan, waarin wij verplicht zijn om 
hen op de hoogte stellen van verzuim en te laat komen van leerlingen. 

Zie onderstaande afbeelding of bijlage voor de verzuimcirkel.  

  



Tevredenheidsenquête ouders/ verzorgers 

In uw schoolmail heeft u een uitnodiging ontvangen om een 
tevredenheidsenquête in te vullen. Indien het invullen nog niet gelukt is, 
hopen wij dat u nog de tijd kan vinden deze enquête in te vullen. (En 
dank aan de degene die de enquête al ingevuld hebben!) 

Wij vinden het namelijk heel belangrijk om te weten hoe tevreden u bent over het 
Calandlyceum. We vragen niet alleen aan u om te reageren op de enquête. Dat hebben 
we ook aan alle leerlingen gevraagd. 

De uitslagen worden natuurlijk besproken met de leerlingen, ouders, teamleiding en 
docenten. 

De resultaten van de tevredenheidsenquête zijn na afloop van zichtbaar 
op scholenopdekaart.nl. 

Op scholen op de kaart ziet u de schoolprestaties ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde van andere Nederlandse scholen. Zo ziet u bijvoorbeeld hoe onze school 
scoort op leerling tevredenheid ten opzichte van het landelijk cijfer. 

Nogmaals: wij hopen dat u de tijd kan vinden de enquête in te vullen. De vragenlijst kan 
tot uiterlijk 22 april worden ingevuld via de link in uw mail. De tevredenheidsenquête 
bevat 15 vragen. 
 

Ramadan, Iftar & Suikerfeest 

De maand Ramadan is momenteel in volle gang. Voor 
vele leerlingen en docenten is dit een bijzondere 
periode waarin er wordt gevast maar ook de nadruk 
wordt gelegd op bezinning, saamhorigheid en 
naastenliefde. Het is een traditie om tijdens de 
Ramadan vrienden, bekenden en familie uit te nodigen 
voor de iftar (= avondmaal). Om deze traditie in ere te 
houden wordt er op het Calandlyceum een iftar 
georganiseerd. 

Nieuw in deze editie is een "ramadan doe mee 
dag!" Wij willen hiermee iedereen uitnodigen om een 
dag mee te vasten op 20 of 21 april. Mocht je mee willen doen aan deze uitdaging dan is 
het de bedoeling om tussen zonsopgang (rond 04:46 uur) en zonsondergang (rond 20:49 
uur) niet te eten en te drinken. Op die manier kunnen wij samen de ramadan doe mee 
dag verbreken tijdens de iftar op school. 

Met deze iftar willen wij personeel en leerlingen bij elkaar brengen om het gesprek met 
elkaar aan te gaan. Wat zijn de drijfveren om je een maand lang te onthouden van 

https://www.scholenopdekaart.nl/


wereldse verleidingen? Welke invloeden heeft het vasten op het dagelijks leven? Op deze 
manier willen wij een bijdrage leveren aan het versterken van wederzijds respect en 
acceptatie. 

Tot slot dragen leerlingen allen een steentje bij door lekkernijen vanuit huis mee te 
nemen. Er staat je één hele lange tafel te wachten met allerlei heerlijke culinaire 
hoogstandjes. Ook zal er een giften-box aanwezig zijn waar eenieder wordt aangespoord 
om een (kleine) gelddonatie te doen ten behoeve van het Filipijnen Exposure Project. 
 
Data 
- Woensdag 20 april (klas 3 en hoger)  
- Donderdag 21 april (klas 1+2) 
 
Let op! Aanmelden is verplicht en er is een maximum aantal plekken. Aankomende 
vrijdagmiddag 15 april om 12:30 uur krijgen de kinderen via SOM een uitnodigingslink 
binnen. Reageer snel want VOL=VOL. 

Programma 
19:30 – 19:45 uur: inloop 
19:45 - 20:00 uur: opening 
20:00 – 20:15 uur: presentatie 
20:15 – 20:30 uur: quiz 
20:30 – 20:45 uur: gastspreker 
20:45 – 21:30 uur: iftar (avondmaal) 
21:30 – 21:35 uur: afsluiten 
21:35 – 22:00 uur: afruimen 
 
Suikerfeest: 
Het Suikerfeest is dit jaar in de vakantie, waardoor er geen verlof voor hoeft te worden 
aangevraagd. Wij wensen iedereen een fijn suikerfeest. 
 

Nieuw online leerplatform Jojoschool 

Met de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs 
organiseren we extra begeleiding voor onze leerlingen. Wij 
geven u graag een update. 

NIEUW: online leerplatform Jojoschool 

Vanaf volgende week kunnen alle leerlingen van het 
Calandlyceum gebruik maken van het online leerplatform van 
Jojoschool. Voor alle leerjaren en (bijna) alle vakken zijn er 
video’s beschikbaar waarin ervaren docenten online lesgeven. De leerlingen kunnen via 
een chat-functie vragen stellen en ze kunnen oefenopgaven doen waarop ze feedback 
krijgen. 



Van de website jojoschool.nl: 

“ Zo snel en goed mogelijk leren voor al je toetsen, school- en eindexamens. Dat doe je 
met video’s, oefeningen en chat van JoJoschool. Dit kan waar en wanneer je maar wilt. Zo 
houd je tijd over om te besteden aan dingen die je leuk vindt!” 
 
Binnenkort ontvangen ouders en leerlingen een e-mail met informatie over hoe je een 
account op jojoschool.nl activeert. 

Examentrainingen voor 197 leerlingen 
Naast de video’s van Jojoschool, bieden we ook CE-trainingen op het Caland. In totaal 197 
examenleerlingen hebben zich opgegeven voor de weekenden 23/24 april en 7/8 mei. 
We gaan ervan uit dat onze leerlingen zo goed voorbereid aan hun examen beginnen. 
 

Schoolplein ontwerpwedstrijd 

De directeur van het Calandlyceum, Wendelien 
Hoedemaker, heeft een schoolplein 
ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Leerlingen hebben 
zich in groepjes ingeschreven en zijn aan de slag 
gegaan met een nieuw ontwerp voor ons schoolplein. 
 
Op dinsdagavond 19 april van 18.00 tot 20.30 
uur zullen de leerlingen hun schoolplein ontwerpen 
presenteren in de schoolzaal aan onder andere de buurtbewoners en een aantal 
docenten. 

Mocht u ook interesse hebben om te komen kijken naar de presentaties. Stuur een e-mail 
naar communicatie@sovop.nl. 
 
*Beperkt aantal plaatsen. 
 

Bezoek asielzoekerscentrum 

Niet binnen de klasmuren leren, maar zelf zien en samen doen. 
Op 31 maart bracht het Calandlyceum een bezoek aan 
het asielzoekerscentrum (AZC) Gilze. 56 6V leerlingen hebben 
gekookt voor ruim 200 inwoners: vrouwen, mannen en 
kinderen. Leerlingen en bewoners hebben samen geluncht, 
gekletst, gespeeld, geschminkt, gesport en gedanst. Een 
prachtige, zonnige, gezellige lentedag, waarbij grenzen even niet 
bestonden. Als het aan de bewoners ligt doen we dit elke week. 
 

http://www.jojoschool.nl/
mailto:communicatie@sovop.nl?subject=Aanmelden%20schoolplein%20ontwerp%20wedstrijd%20-%2019%20april%20


Ontbijt halen in de kantine 

Een ontbijt hoort bij een goede start. Het geeft je 
lichaam energie voor de rest van de dag. 
Je brein doet het er beter op. Dat helpt je weer bij het 
leren! 
Elke ochtend van 08.30 tot 10.00 uur is er in de 
kantine een ontbijtje te halen. Betaalbaar, gezond en 
lekker.  
Daarnaast hebben we ook dit jaar weer voor de 1e klassers het ontbijtproject. Daar leer 
je hoe belangrijk een goed ontbijt is.  
 

5 Calanders in de 2de ronde & 2 Calanders door naar de finale 
van de Wiskunde Olympiade! 

Dit jaar deed onze school sinds lange tijd weer mee 
met de Wiskunde Olympiade. In januari is door een 
groepje leerlingen de eerste ronde gemaakt (veelal 
vanuit huis vanwege quarantaines). 

Dat heeft ertoe geleid dat wel vijf Calanders naar het 
Science Park mochten gaan om de tweede ronde te 
maken, welke vrijdag 11 maart heeft 
plaatsgevonden. De uitslag van de tweede ronde is 
bekend. Farah May van de bovenbouw en Ward 
Nijhuis van de onderbouw zijn door naar de finale! Wij zijn mega trots op de 
leerlingen dat we de tweede ronde hebben gehaald en dat er twee leerlingen door zijn 
naar de finale. De finale vindt in september plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Leuke foto's van Caland activiteiten 

   

Calandloop - 25 maart 
Eerste keer met ouders en buurtbewoners 

Kunstband - klas 1 en 2 

 

Websites  
Calandlyceum.nl 
Technasium.calandlyceum.nl 

Belangrijke links 
Somtoday 
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