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Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen,
We zitten in de laatste fase van 2020. Nog twee weken tot de kerstvakantie. De overheid is aan het
overwegen om direct na de kerstvakantie al het middelbaar onderwijs een week lang op afstand
lessen te laten verzorgen. Een logische gedachte omdat oud en nieuw vlak voor de start van de lessen in januari valt. De verwachting is dat mensen dan met oud en nieuw niet goed afstand tot elkaar houden en daardoor een week later veel besmettingen worden geconstateerd. Worden de
lessen op afstand gegeven, dan kunnen de leerlingen elkaar niet besmetten in de week van 4 januari. En de week erna is de incubatietijd van het virus voorbij.
Zodra de overheid een besluit heeft genomen zullen we de uitkomst aan u melden. Wat de hele
Coronacrisis gaat betekenen voor de examens en schoolexamens is ook nog niet bekend.
Op dit moment is het aantal besmettingen op school relatief laag. Dat willen we graag zo houden.
Wat op dit moment in school niet goed gaat is het dragen van mondkapjes door leerlingen. Leerlingen vergeten het mee te nemen, dragen het niet zoals afgesproken. En dit terwijl er sprake is
van een wettelijke verplichting.

Ik wil alle leerlingen met klem verzoeken (om het woord verplichten niet te gebruiken) altijd een
mondkapje te dragen tenzij je zit. Ik wil alle ouders verzoeken om medewerking: spreek uw kind
hierop aan in ieders belang en geef uw kind een mondkapje mee naar school.
Met hartelijke groet!
Freek op ’t Einde, rector.
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Loop je in de gangen of in de aula: mondkapje op. Het is verplicht. Sterker: het is wettelijk
verplicht.
Het trappenhuis rechts in de hoek naast de personeelskamer is alleen voor docenten.
Leerlingen die steeds weer zonder mondkapje lopen en elke keer aangesproken moeten
worden kunnen naar huis gestuurd worden.
Te vaak je mondkapje vergeten en heb je er eentje van school nodig? Dan moet je ervoor
betalen bij de receptie.
Ben je uit? Ga naar huis! Niet blijven rondhangen op school.
Houd afstand tot de docent.
Hoest en nies in je elleboog.
Was zo vaak mogelijk je handen.
Ontsmet ook regelmatig je tafel.
Bij klachten blijf je thuis! Laat je testen.
Is een familielid besmet, dan ga je in quarantaine.
Kijk op de website voor de beslisboom.
Neem bij twijfel en vragen contact op met de school.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Wat is er te lezen op onze Instagram-pagina?
Met gym zijn we aan het klimmen in de klimhal @MountainNetwork. Een uitdaging die door
natuurlijk iedereen wordt aangegaan. Want klimmen naar de TOP is wat we doen.

De jongerenrechtbank heeft deze week met leerlingen uit verschillende leerjaren een oefenzitting
gehad. Dit gebeurde onder begeleiding van meneer Haagsma en een medewerker van de landelijke organisatie.
De jongerenrechtbank is een initiatief om jongeren
actief te betrekken bij recht en rechtvaardigheid in
onze samenleving.
De leerlingen hebben eerder in het jaar diverse
trainingsdagen gehad en zijn na deze oefenzitting
ready voor het echte werk! De trainingsdagen
stonden in het teken van communicatievaardigheden, bemiddelingsvaardigheden en veel oefenen.
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Kennen jullie haar al? Dit is Michelle. Michelle is
één van de inwoners van het CLA. Ze heeft vele
vrienden op school. Leerlingen, die zich aangemeld hebben voor de werkgroep Scolopendra
mogen haar verzorgen, voeren, aaien en veel
liefde geven.
Michelle is een baardagame. De latijnse naam is
Pogona vitticeps. Haar herkomst ligt in CentraalAustralie. Ze is een omnivoor. Ze vindt insecten
heerlijk maar ze kan ook genieten van blad en
fruit.

Het Amsterdam Museum. Daar waar al het moois
vertoond wordt. Ook dit kunstwerk, gemaakt door
onze leerlingen uit 2 VWO, zal daar tentoongesteld worden. Wat zijn wij trots!
Het project is uitgevoerd in samenwerking met
Stichting de Appel en kunstenares Elisa van
Joolen. De leerlingen tekenen met zwart tape een
kledingstuk wat ze lief hebben. Ze schrijven erbij
hoe en waarvan het gemaakt is. Ook vermelden
ze erbij welke emotionele waarde dat kledingstuk
heeft.
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Nature permaculture landscaping
Het Comenius staat in verbinding met de buurt. Een deel van het gebouw wordt gebruikt door
buurtcentrum Jacomenius. Naast dat buurtcentrum, op grond van de school, is een schitterende
buurttuin gebouwd waar buurtbewoners en onze leerlingen in kunnen werken.
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Kunst van de mavo
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