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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
U krijgt deze oudermailing aan het begin van een week vol activiteiten. Ik neem u daar graag in 
mee.  
 
Staking 
Afgelopen vrijdag stuurde ik u een brief over de staking van aanstaande woensdag (6 november). 
Daarna werd er een akkoord bereikt en leek de staking van de baan, maar inmiddels is duidelijk 
geworden dat de bonden hun leden toch oproepen te gaan staken omdat het geld dat door de 
minister is toegezegd incidenteel en niet structureel is. Ook een aantal van onze docenten geeft 
gehoor aan de oproep van de bonden en uw kind zal daar dus aanstaande woensdag vast iets van 
merken in de vorm van een aangepast rooster.  
 
Ouderatelier 
Aanstaande donderdag wordt er speciaal voor u een Ouderatelier georganiseerd. U hebt daarover 
vorige week al apart een uitnodiging gehad. De inloop is vanaf 19.15 uur, we starten om 19.30 uur. 
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, dan kan dit nog via deze link: http://bit.ly/34laCiC 
U kunt dan ook het programma zien en bepalen welke workshops u wilt volgen. Ik hoop u daar te 
ontmoeten! 
 
Bovenbouwfeest 
Aanstaande donderdag is er een schoolfeest voor de leerlingen van klas 3 t/m 6. Dit is niet in ons 
eigen schoolgebouw (daar bent u immers met het Ouderatelier) maar bij Claire Amsterdam (Amstel 
80). Het wordt een “Neon-party” dus de dresscode is wit of neonkleuren.  
 
Lustrumactiviteit 
Dit schooljaar staat in het teken van ons Lustrumjaar. Het Cartesius Lyceum bestaat 60 jaar en 
bovendien zitten we 20 jaar in het gerenoveerde gebouw op Frederik Hendrikplantsoen 7a! 
Om dit heugelijke feit te vieren hebben wij voor alle leerlingen op 8 november a.s. een lustrumfeest 
in The Beach Aalsmeer georganiseerd, waar onze leerlingen allerlei activiteiten doen in overdekte 
hallen.  
Wij gaan daarnaartoe met ongeveer 700 leerlingen, verdeeld in onderbouw en bovenbouw. 
De onderbouwklassen vieren dit feest in de ochtend en zijn in de middag vrij. Zij worden om 8.00 
uur op school verwacht en zijn rond 13.30 uur weer terug bij school.  
De bovenbouwklassen vieren dit feest in de middag en zijn in de ochtend vrij. Zij worden om 12.00 

http://bit.ly/34laCiC
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uur op school verwacht en zijn rond 17.30 uur weer terug.  
Leerlingen worden voorzien van eten en drinken tijdens de activiteit. 
Het is een ingewikkelde, grote organisatie om dit met zoveel leerlingen te doen, maar we hopen 
dat dit een onvergetelijke gebeurtenis wordt voor onze leerlingen! 
 
De leerlingen hebben zelf vandaag een mail gekregen met het programma en de indeling. Wat 
wellicht belangrijk voor u is om te weten, is dat wij hen gevraagd hebben om luchtige, sportieve 
kleding mee te nemen, slippers en een handdoek. Verder hebben wij hen op het hart gedrukt om 
echt op tijd te zijn. U begrijp dat als je met zoveel leerlingen (in véél bussen) op stap gaat, dat het 
dan belangrijk is dat je niet hoeft te wachten op een laatkomer.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sandra Niemeijer 
Rector Cartesius Lyceum 
 

EUSO 
Dinsdag 15 oktober heeft de Cartesius voorronde plaatsgevonden van de European Science 
Olympiade (EUSO). Elke school mag twee teams van 3 leerlingen aanmelden voor deze 
olympiade, waarin de teams praktisch uitgedaagd worden met zowel biologische, scheikundige als 
natuurkundige opdrachten. Het doel van de wedstrijd is het stimuleren van geïnteresseerde en 
getalenteerde leerlingen op het gebied van de natuurwetenschappen. 
 
De nadruk van deze olympiade ligt niet op theoretische voorkennis maar op vaardigheden, zoals 
bijvoorbeeld om het kunnen samenwerken met andere leerlingen. Omdat er elk jaar meer teams 
zich opgeven dan we als school mogen aanmelden voor de regionale voorronde op de universiteit, 
organiseren we al een paar jaar een speciale extra voorronde op school. Dit jaar hebben zich 7 
teams aangemeld, waarvan er uiteindelijk 4 complete teams aan de voorronde hebben 
deelgenomen.  
 
Het was erg leuk om deze teams zo goed bezig te zien en het vergde enige discussie om hieruit 
twee winnende teams te kiezen. Desalniettemin staan we er helemaal achter dat de volgende twee 
teams eind november naar de regionale voorronde gaan: 
- Casper (4H), Ferris (4V), Martrim (5V) 
- Rosanne (4V), Zebo (4V), Helena (4V) 
We zijn erg benieuwd hoe ze het zullen ervaren. 
 
Paul Delcour, Louise Bouw, Ria Kraakman-van der Zwet 
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Overzicht belangrijke data voor ouders (november - 
december 2019) 
 

Datum Activiteit 

Maandag 4 november Toetsweek BB 
Voorlichting profielkeuze 3e klassen  

Dinsdag 5 november Laatste dag toetsweek BB 

Woensdag 6 november Start lesperiode 2 
Aangepast rooster i.v.m. landelijke stakingsdag onderwijs 

Donderdag 7 november 19:30-21:00 uur: Ouderatelier 
21.00-01.00 uur: Neonparty voor klassen 3-4-5-6, locatie Amstel 80 

Vrijdag 8 november 08.00-13.30 uur: Lustrumactiviteit voor OB 
12:00-17:30 uur: Lustrumactiviteit voor BB 

Zondag 10 november Romereis 5V 

Maandag 11 november Romereis 5V 

Dinsdag 12 november  Romereis 5V 
Brugklassen Workshop IDFA op school 

Woensdag 13 november Romereis 5V 
Brugklassen Workshop IDFA op school 

Donderdag 14 november Romereis 5V 

Vrijdag 15 november Romereis 5V 

Dinsdag 19 november  Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Woensdag 20 november Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Donderdag 21 november Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Vrijdag 22 november  Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Dinsdag 26 november 2e klassen Bezoek + workshop IDFA 
Oudercontactmiddag/avond 

Woensdag 27 november  Brugklassen bezoeken IDFA  
10:45-12:45 uur: Afname herkansingen 3e en 4e uur BB 

Donderdag 28 november  Studiedag personeel (leerlingen zijn vrij) 
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Vrijdag 6 december Activiteiten klas 1 (schaatsen) en klas 2 (bowlen) 
OB + BB: huiswerkvrij vanwege Sinterklaas 

Vrijdag 13 december Paarse Vrijdag 
Bezoek Kerstmarkt voor Duits BB 

Dinsdag 17 december 4 havo- projectweek 

Woensdag 18 december 4 havo- projectweek 

Donderdag 19 december  4 havo- projectweek 
Schoolfeest 

Vrijdag 20 december Studie-ochtend met aansluitend gezamenlijke lunch (leerlingen vrij) 

23 december - 3 januari Kerstvakantie 

 
De volledige jaarplanning vindt u op onze site, onderaan de homepagina - agenda. 
 


