
  

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

Nog even en dan is het zomervakantie. In deze nieuwsbrief leest u de hoogtepunten van de 
afgelopen periode. 

Wij willen iedereen een fijne zomervakantie wensen en we zien jullie in het volgend schooljaar.  

Hartelijke groet, 

Wendelien Hoedemaker 

Directeur Calandlyceum 

Kalender voor aankomende week 

Vrijdag 8 juli t/m 12 juli: Rapportvergaderingen 
Maandag 11 juli: Boeken inleveren 
Donderdag 14 juli: Rapportuitreiking 
Donderdag 14 juli: Uitslag 3e tijdvak 
Vrijdag 15 juli: Revisie-vergadering 
Vrijdag 15 juli: Diploma-uitreiking voor geslaagden 3e tijdvak 
 

Boeken inleveren  - 11 juli  

Op maandag 11 juli moet iedereen zijn schoolboeken inleveren. Vraag bij het 
inleveren om een inleverbewijs. Klik hier om het rooster te bekijken.  
 
Let op! Boeken die je bij het steunuur taal hebt geleend, moeten terug 
naar 123 (keuken naast docentenkamer)" 
 

Leesboeken en examenbundels doneren 

Heb je thuis nog leesboeken en examenbundels die je graag wilt doneren? Neem 
de boeken 11 juli mee en lever de boeken in bij het bord onderaan de trap. Er zal een 

https://calandlyceum.nl/voor-ouders/praktische-informatie-voor-ouders-1/rooster-inleveren-boeken-11-juli-2022


krat op tafel staan waar alle boeken in kunnen. Door de boeken te doneren kan je andere 
leerlingen erg blij maken.  

TIP! Zoek een leuk leesboek uit om in de zomervakantie lekker te lezen. 
(De boeken kan je pakken uit het krat of uit de zwerfboekenkast deze kan je op elke etage 
vinden).  

Heb je interesse in een leesboek of examenbundel dan mag je die gratis meenemen. 
 

Diploma-uitreiking na tijdvak 3 

Op dit moment zwoegen de laatste kandidaten nog op examens in het derde 
tijdvak. We organiseren op vrijdag 15 juli om 14.00 uur een diploma-
uitreiking voor leerlingen van vmbo-t, havo en vwo. Ouders en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. De geslaagden krijgen nog een aparte 
uitnodiging. 
 

Rapportuitreiking 

Donderdag 14 juli vinden de rapportuitreikingen plaats. Vanaf 7 juli kunt u zich via 
“schoolgesprek” inschrijven voor het eindejaarsgesprek met de mentor. 
Leerlingen zijn verplicht daarbij aanwezig te zijn. De aanmeldlink ontvangt u 
spoedig. 
 

Voor 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

https://app.schoolgesprek.nl/v3/
https://calandlyceum.nl/voor-ouders


Zomerschool Calandlyceum 4de klassers 

  



Zomerschool Calandlyceum 3de klassers 

  



MidzomerMokum activiteiten 
16 juli t/m 28 aug  

Vanaf 16 juli is het weer tijd voor MidzomerMokum. Doe ook mee! Er is sport, muziek, theater, 
kunst, techniek en nog veel meer voor iedereen tot 23 jaar. Overal in Amsterdam, dus ook bij jou 
in de buurt. Meedoen is bijna overal gratis. Klik hier om de activiteiten te bekijken.  

 

Nieuw! Drama als examenvak 

Een deel is theorie, een deel is praktijk. Onderdelen 
van het examenprogramma zijn het maken van een 
portfolio waarmee je je presenteert in het 
werkveld, het leren over theatervormen in 
verschillende landen en culturen en het maken en 
spelen van een eigen voorstelling. Ook gaan we 
naar het theater om een voorstelling te zien, 
nodigen we jonge acteurs uit om je alles over hun 
werk te vertellen en leer je over 
theatergeschiedenis. Met drama als examenvak 
leer je je eigen stem en stijl vorm te geven en zie je 
wat er na je periode op onze school allemaal mogelijk is op het gebied van theater. 
 
 
 
 
 
   

Technasiumparade 

https://midzomermokum.nl/


De technasiumparade was een groot succes! Er was een grote 
opkomst van familieleden en vrienden om naar alle presentaties van 
de technasiumleerlingen te kijken. Iedereen werd ontvangen in de 
schoolzaal waarin alle successen van het afgelopen jaar werden 
besproken zoals: 
 
- Technasium Top Award 2019 -2020 - Team Sacha (door corona was 
de prijs eerder niet ontvangen). 
- Eureka cup gewonnen door team Romaissa 1V 
- Beste idee van het Caland - team Luigi 1V 
- Winnaar schoolplein ontwerpwedstrijd - Klik hier om het ontwerp te bekijken.  

Vervolgens ging iedereen naar een klaslokaal waar de leerlingen hun presentaties gaven aan de 
opdrachtgever en aan familie/vrienden.  
 

One Square Meter Berber ontwerp wedstrijd 

De Kunstband-leerlingen hebben meegedaan aan de One Square 
Meter Berber ontwerp- wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd kan je je 
eigen tapijt ontwerpen. Deze wedstrijd is georganiseerd door Mina 
Abouzahra en zij ontwerpt tapijten en laat deze tapijten in Marokko 
maken. En we kregen verrassend nieuws want drie leerlingen van het 
Calandlyceum behoren tot de winnaars van de ontwerpwedstrijd. Hun 
ontwerp zal in het echt worden gemaakt en uiteindelijk worden 
tentoongesteld – samen met dat van de andere winnaars en 
ontwerpen van Mina. 

We zijn enorm trots op Dina, Jamie en Layla. In de afbeelding zie je hun ontwerpen.  
 

Biologieolympiade 

Biologieolympiade is de grootste wedstrijd in Nederland voor scholieren van de onderbouw en 
bovenbouw van het havo en vwo. Wij zijn trots dat Farah May uit 5V 7de is geworden in de grote 
finale. 
 

Jaarverslag 2021 

Het Progresso jaarverslag 2021 is af. De scholen Lumion, Calandlyceum en De Toekomst vallen 
onder stichting Progresso. Klik hier om het Progresso het jaarverslag 2021 te lezen.  
 
 
 

Leuke foto's van Caland activiteiten 

https://schoolpleincaland.weebly.com/
https://bit.ly/ProJVS2021


   

Diploma-uitreiking Examenfeest gala  
 

   

Debatwedstrijd 3C-klassen Disneyland Parijs 4 VMBO-T 
 



   

Caland's got talent Kunstband klas 1 en 2 
 

   

Stadslab Klas 2B4 maakt linosnedes 
 



   

Hart practicum dag met biologie Tijdens de Artcadia wedstrijd heeft deze groep 
een golden ticket gewonnen van het 
Railcentrum. 
Artcadia, Imagine your future’ is een landelijke 
techniek- en kunstwedstrijd. 

 

 


