
 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 15 april 2021 

 

 

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen, 

 

Het schooljaar zoeft in deze fase voorbij. De leerlingen werken erg hard! Ook als we extra 

activiteiten organiseren in het weekend. De examenleerlingen moeten bijna de arena van 

het centraal eindexamen in. Namens alle medewerkers wens ik hen een goede voorberei-

ding en veel succes! 

 

En verder wens ik iedereen namens alle medewerkers: Ramadan mubarak; een inspirerende 

en goede vastenmaand!  

Het Suikerfeest, de Eid-al-Fitr, wordt gevierd, zoals we nu geïnformeerd zijn, op donderdag 

13 mei. Vorig jaar, bij het vaststellen van de jaaragenda, hadden we informatie dat het Sui-

kerfeest op de woensdag zou vallen. Nu blijkt het op de donderdag gevierd te worden. Als 

één van de weinige scholen geven we op Islamitische feestdagen de hele dag vrij aan leer-

lingen en medewerkers. Maar nu valt het Suikerfeest op dezelfde dag als Hemelvaart, een 

Christelijke feestdag. 13 En 14 mei zijn de leerlingen al vrij.  

Omdat in de periode ervoor twee weken meivakantie staan willen we toch les geven op 

woensdag 12 mei. Het is dus géén vrije dag zodat we de examenleerlingen nog een dagje 

extra kunnen helpen en alle andere klassen zoveel mogelijk les moeten krijgen. Indien het 

Suikerfeest toch op de woensdag blijkt te vallen, dan is het alsnog een vrije dag. Excuus voor 

de verwarring.  

 

Met hartelijke groet! 

Freek Op ’t Einde, rector. 

  



 
 

Vakantieregeling 2021-2022 

 

De algemene vakantiedagen voor het nieuwe schooljaar geef ik u alvast graag door. Laten 

we ervanuit gaan dat we weer kunnen reizen. Tijd om vroeg te boeken! Waar gaat u heen? 

 

Herfstvakantie   16 oktober t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie   25 december 2021 t/m 9 januari 2022  

Voorjaarsvakantie  19 februari t/m 27 februari 2022 

Tweede Paasdag  18 april 2022  

Meivakantie   23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaartsdag   26 en 27 mei 2022  

Tweede Pinksterdag  6 juni 2022 

Zomervakantie   16 juli t/m 28 augustus 2022 

 

De studiedag, e.a. moeten nog in samenspraak met de medezeggenschapsraad bepaald 

worden. Dus dit is niet het complete overzicht voor schooljaar 2021-2022. 

 

Aantal aanmeldingen 

 

Voor het tweede jaar op rij mogen we ons verheugen in een hoog aantal aanmeldingen: 

boven de 200. We hoeven niet al te groot te worden, maar het geeft ons vertrouwen.  

 

   



 
 

OPROEP aan leerlingen!  

Twee leden voor LeerlingenDeelRaad: Wij zijn op zoek naar jou!!  

 

Wat doet de LeerlingenDeelRaad (LDR)? 

Je vergadert eens per maand met docenten en ouders die samen de Deelraad vormen. De LDR 

vertegenwoordigt de leerlingen op een school, het is het hoogste orgaan voor leerlingen in 

een school. Docenten en schoolleiding vinden de mening en betrokkenheid van onze leer-

lingen erg belangrijk. Ook is het belangrijk dat de leerlingen zich gehoord voelen, betrokken 

zijn en een stem hebben.  

 

Wat heb jij eraan? 

Door in de LDR te zitten wordt jouw actief burgerschap bevordert. Een LDR heeft op een aan-

tal beleidspunten instemmingsrecht (bijvoorbeeld: het leerlingenstatuut en de schoolgids), zo 

kun je de koers van de school beïnvloedden. En, voor je toekomst kun je op je CV noteren dat 

je in de leerlingenraad hebt gezeten (dat kan helpen bij de selectie bij bepaalde studies). 

 

De LDR: 

-  adviseert de directie van de school; 

-  is mede verantwoordelijk voor de sfeer op school; 

-  probeert de kwaliteit van het onderwijs optimaliseren. 

 

Wil jij je verkiesbaar stellen voor de LDR1?  

Stuur dan een motivatie (max. 100 woorden) die wij met alle leerlingen van de school kunnen 

delen. Omschrijf in die tekst waarom jij gekozen zou moeten worden. Doe er desgewenst een 

foto bij, of een videoboodschap. Alle inzendingen zullen wij delen met de leerlingen van de 

school, en dan zal er een digitale verkiezing plaatsvinden. 

 

Dus: 

Stuur je motivatie of wervende tekst uiterlijk vrijdag 26 maart 23:59 naar deelraad@co-

meniuslyceum.nl. De deelraad zal in de weken daarna z.s.m. een overzicht sturen van alle 

kandidaten naar alle leerlingen. Alle leerlingen kunnen dan digitaal stemmen op twee kandi-

daten. Er zijn namelijk twee plaatsen beschikbaar in de LeerlingenDeelRaad. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

De DocentenDeelRaad 

Mevr. Adluni, mevr. Bouamrani, dhr. Meziyane en dhr. Overmars 

  

                                                             
1 Let op: leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten kunnen zich beter niet verkiesbaar stellen, zij moeten zich 

concentreren op het eindexamen, en de LDR heeft er weinig aan als leden over drie maanden van school af zijn. 
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Het rooster voor de komende periode 
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16 maandag  19   

  dinsdag 20   

  woensdag 21   

  donderdag 22   

  vrijdag 23   

  zaterdag 24 

meivakantie 

  zondag 25 

17 maandag  26 

  dinsdag 27 

  woensdag 28 

  donderdag 29 

  vrijdag 30 

m
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  zaterdag 1 

  zondag 2 

18 maandag  3 

  dinsdag 4 

  woensdag 5 

  donderdag 6 

  vrijdag 7 

  zaterdag 8 

  zondag 9 

19 maandag  10   

  dinsdag 11   

  woensdag 12   

  donderdag 13 Suikerfeest en Hemelvaart 

  vrijdag 14 geen lessen 

        

  In deze week     

20 maandag  17 Start centraal eindexamen, 1e tijdvak 

  dinsdag 18   

  woensdag 19   

  donderdag 20   

  vrijdag 21   

  zaterdag 22   

  zondag 23   

21 maandag  24 2e pinksterdag, geen lessen 

  dinsdag 25   

  woensdag 26   

  donderdag 27   

  vrijdag 28   

  zaterdag 29   

  zondag 30   

22 maandag  31   
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  dinsdag 1   

  woensdag 2   

  donderdag 3   

  vrijdag 4   

  zaterdag 5   

  zondag 6   

23 maandag  7   

  dinsdag 8   

  woensdag 9   

  donderdag 10 Uitslag 1e tijdvak 

  vrijdag 11   

  zaterdag 12   

  zondag 13   

24 maandag  14 TOETSVIJFDAAGSE DAG 1 én start 2e tijdvak 

  dinsdag 15 TOETSVIJFDAAGSE DAG 2 

  woensdag 16 TOETSVIJFDAAGSE DAG 3 

  donderdag 17 TOETSVIJFDAAGSE DAG 4 

  vrijdag 18 TOETSVIJFDAAGSE DAG 5 

 

Het Comenius in de Tweede Kamer 
 

We zijn erg trots dat onze oud-leer-

ling, Kauthar Bouchallikht, met 

voorkeursstemmen is verkozen in 

de Tweede Kamer.  

Kauthar is voor ons een voorbeeld-

leerling. Intelligent, hardwerkend, 

autonoom denkend, genuanceerd.  

Ze wordt hard aangevallen op twit-

ter door politiek extreem rechtse 

elementen. Maar we staan pal ach-

ter haar en wensen haar veel suc-

ces! 

  



 
 

Teken de petitie voor Sofia en Najoua 

 

Nog meer oud-leerlingen in het nieuws, een bizar verhaal: lees hier het artikel in het Parool. 

En teken s.v.p. de petitie. Waar ‘zijn we’ in dit land mee bezig? 

 

 
 

 

 

 

https://www.parool.nl/amsterdam/uitzetting-dreigt-voor-model-amsterdammers-sofia-en-najoua-zijn-ze-wel-nederlands-genoeg~babb5a22/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/fatima_essahsah_sofia_en_najoua_sabbar_dreigen_te_worden_uitgezet_teken_de_petitie/?wvnUAqb&utm_source=sharetools&utm_medium=twitter&utm_campaign=petition-1198922-sofia_en_najoua_sabbar_dreigen_te_worden_uitgezet_teken_de_petitie&utm_term=vnUAqb%2Bnl

