
   oudermailing #4   
Cartesius Lyceum *** schooljaar 2019-2020*** december 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Inhoudsopgave: 
 

Voorwoord 1 

Paarse vrijdag 2 

Personele zaken 3 

Lustrumdag 3 

Het Cartesius reist 4 

Bericht van Lyceo 5 

Project 4 havo 5 

Examentrainingen voor H5 en V6 6 

European Union Science Olympiad 6 

Local Conference of Youth 7 

Overzicht belangrijke data voor ouders (december ‘19 - februari ‘20) 8 
 

Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We zitten op dit moment in de laatste weken van dit kalenderjaar en dat is te merken aan de 
hoeveelheid activiteiten en excursies. In deze nieuwsbrief wil ik uw aandacht vragen voor een 
aantal belangrijke zaken.  
 
Ouderenquête 
Vorige week hebt een uitnodiging gekregen om de ouderenquête in te vullen waarin wij meten hoe 
tevreden u bent over de school, over de begeleiding van uw zoon of dochter en de manier waarop 
wij met u communiceren. Deze gegevens gebruiken wij voor onze plannen de komende jaren en 
wij stellen het dus zeer op prijs wanneer u ons teruggeeft waar u tevreden over bent en waar u nog 
verbetering zou willen zien. Tot nog toe heeft 24 % van u dat gedaan en ik zou graag de stem van 
méér ouders willen horen!. U heeft nog tot 9 december de tijd om de enquête in te vullen.  
 
Paarse Vrijdag 
Elk jaar is het op de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag. Dit is een actiedag waarop veel 
scholen in Nederland hun solidariteit tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en 
transgenders door paarse kleding te dragen. Als school doen wij hieraan mee omdat wij vinden dat 
elke leerling, elke medewerker, elke ouder, elke Amsterdammer mag zijn wie hij of zij is. Dat gaat 
verder dan seksuele en/of gender identiteit. Bij ons op school mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht 
huidskleur, religieuze of a-religieuze voorkeur, ongeacht culturele achtergrond of het inkomen van 
je ouders én ongeacht je seksuele voorkeur en genderidentiteit. We interpreteren Paarse Vrijdag 
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dus iets breder en zien het als een feest waarop we laten merken dat je bij ons op school mag zijn 
wie je bent. Het is goed dat u als ouder weet dat wij dit doen, maar het is ook mooi wanneer u thuis 
nog eens zou navragen hoe uw zoon of dochter deze dag ervaren heeft. Verderop in deze 
nieuwsbrief ziet u een overzicht met de activiteiten die er rond Paarse Vrijdag zijn.  
 
Kerstgala 
Elk jaar hebben wij op de laatste donderdag voor de kerstvakantie een groot schoolfeest in De 
Melkweg: het kerstgala. Het is het enige feest in het jaar waarop alle leerlingen en alle 
medewerkers van de school samen een feestje vieren. We zijn dan ook heel blij wanneer zo veel 
mogelijk leerlingen daar bij kunnen zijn. Uiteraard is het een feest waar geen alcohol geschonken 
wordt en ook de begin- en eindtijd van het feest hebben we zo gepland dat ook onze jongste 
leerlingen erbij kunnen zijn. Het feest is  van 16.00 - 20.00 uur.  
 
Ik wens u allen een goede vakantie en een goede jaarwisseling! 
Sandra Niemeijer 
Rector Cartesius Lyceum 
 

Paarse vrijdag  
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Onze samenleving en ook onze school is divers. Vrijdag 13 december vieren wij als school die 
diversiteit en betuigen wij steun aan de gender en seksuele diversiteit tijdens Paarse Vrijdag door 
paarse kleding te dragen.  
 
Elk jaar is het op de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een actiedag 
waarop veel scholen in Nederland hun solidariteit tonen met homoseksuelen, biseksuelen, 
lesbiennes en transgenders. Als school doen wij hieraan mee omdat wij vinden dat elke leerling, 
elke medewerker, elke ouder, elke Amsterdammer mag zijn wie hij of zij is. Dat gaat verder dan 
seksuele en/of gender identiteit. Bij ons op school mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht huidskleur, 
religieuze of a-religieuze voorkeur, ongeacht culturele achtergrond of het inkomen van je ouders 
én ongeacht je seksuele voorkeur en genderidentiteit.  
 
Voor en op Paarse Vrijdag organiseert de Gay Straight Alliance (GSA) van het Cartesius een groot 
aantal activiteiten.  

- Op Paarse Vrijdag, in de grote pauze, worden verschillende paarse hapjes uitgedeeld 
- Door het COC worden lessen gegeven over gender en seksuele diversiteit 
- Er komt een photobooth waar leerlingen met hun Paarse outfit op de foto kunnen 
- Dinsdag tussen de middag is er paarse bingo 
- Schilderijen verven die als versiering dienen tijdens Paarse Vrijdag 
- Tijdens LO zal er met alle klassen een paarse versie van het drie ballen spel worden 

gespeeld 
- Er is een dressing contest; degenen met de meest creatieve paarse outfit kunnen een prijs 

winnen! 
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En nog veel meer. Het wordt een prachtige feestelijke dag. Wij nodigen alle leerlingen en natuurlijk 
ook u als ouders uit om aanstaande vrijdag paarse kleding te dragen. Als school zorgen wij voor 
lekkere hapjes in de grote pauze, maar je bent zelf ook van harte welkom om wat lekkers mee te 
nemen en uit te delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De GSA en schoolleiding van het Cartesius Lyceum 
 

Personele zaken 
Afgelopen maand is onze docente Spaans Jannie Wullms getrouwd. Eigenlijk heet zij nu Jannie de 
Jong-Wullms, maar dit schooljaar gaat zij haar naam op school in ieder geval nog niet veranderen. 
 
Op 2 december hebben we het afscheidsfeest gevierd van Liesbeth Aleva, die sinds het begin van 
dit schooljaar met pensioen is. De afgelopen jaren was Liesbeth onze zorgcoördinator en in die 
hoedanigheid hebt u misschien wel eens kennisgemaakt met haar. Tot een jaar of drie geleden 
combineerde ze die functie met het docentschap (geschiedenis). Douaae Ariani is Liesbeth 
opgevolgd als zorgcoördinator.  
 
 
Lustrumdag 
Dat het Cartesius Lyceum dit jaar 60 jaar bestaat, 
vierden we op 8 november met al onze leerlingen 
tijdens de Lustrumdag. Leerlingen werden door 
(véél) bussen opgehaald en gingen naar 
Aalsmeer waar zij bij The Beach Sport & Event 
Center een dagdeel sport- en spelactiviteiten 
hadden, gevolgd door een misschien niet zo heel 
gezond, maar wel lekker snackbuffet.  
 
De sfeer was geweldig goed en we waren trots op 
onze leerlingen! Ruim 700 leerlingen kregen 
workshops percussie, deden oud-hollandse 
spelletjes of sportten met elkaar. Het was een 
geslaagde dag! 
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Het Cartesius reist 
Wereldburgerschap en internationalisering zijn 
belangrijke speerpunten van het Cartesius Lyceum en 
dit vullen wij onder andere in door met onze leerlingen 
op reis te gaan en ze te laten kennismaken met 
andere culturen. Ook afgelopen maand gingen er 
weer groepen leerlingen op reis. De leerlingen uit 
vwo5 gingen naar Rome voor een werkweek en 
hoewel het weer niet echt wilde meewerken was de 
reis geslaagd en waren de begeleiders vol lof over 
deze groep leerlingen die niet opzagen tegen een 
flinke portie lopen in soms stromende regen. Een fijne 
leergierige groep!  
 
We doen dit jaar mee aan drie verschillende Erasmus-projecten en dus gingen er afgelopen 
maand drie groepen leerlingen weg: naar Istanbul, naar Alatri (Italië) en naar Birmingham. 
Bijzondere reizen waarbij de leerlingen (meestal) in een gastgezin slapen en overdag deelnemen 
aan een project op de gastschool of excursies. Hierbij een kleine impressie in foto’s van deze 
reizen.  
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Bericht van Lyceo 
Beste heer/mevrouw, 
 
De eerste toetsen zitten erop, wat natuurlijk betekent dat ook het eerste rapport binnen is. Hoe 
gaat het met het plannen, het maken en leren van het huiswerk? En met de voorbereidingen op de 
toetsen? Met huiswerkbegeleiding kunnen wij daarbij helpen. 
 
Misschien gaat het huiswerk maken hartstikke goed, en is het meer een specifiek vak waarbij uw 
zoon of dochter wel wat hulp kan gebruiken. Dan ondersteunen we graag in de vorm van 
één-op-één bijles. Uw kind leert zelfstandig en gestructureerd te werken, waardoor de 
leerachterstand verdwijnt, de resultaten verbeteren en het zelfvertrouwen groeit. 
 
Benieuwd? Ik nodig jullie graag uit voor een persoonlijk gesprek om te kijken welke vorm van 
ondersteuning het beste bij de behoefte van uw kind past. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lisa Visser 
Vestigingscoördinator Lyceo op het Cartesius Lyceum 
lisa.visser@lyceo.nl 
06 – 130 57 369 
 

Project 4 havo 
Dit jaar bestaat het project voor 4 havo uit het organiseren van een wintermarkt. Hoe de markt er 
uit zal komen te zien, zal voor een heel belangrijk deel door de leerlingen zelf worden bepaald. De 
opbrengsten van de markt mogen de leerlingen inzetten voor de werkweek die zij dit jaar gaan 
hebben. De bestemming van de werkweek wordt ook door de leerlingen zelf bepaald. Wij hopen 
natuurlijk dat we alle 4 havo-leerlingen mee kunnen nemen op deze werkweek. Een deel van de 
opbrengst kan hier eventueel voor gebruikt worden.  
 
De markt zal plaatsvinden op 11 februari 2020. U bent dan mogelijk al op school vanwege de 
oudercontactmiddag/avond. Het zou geweldig zijn als u dan een kijkje neemt op de markt. 
We houden u op de hoogte! 
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Examentrainingen voor H5 en V6 
Ook dit schooljaar bieden wij onze eindexamenleerlingen de examentrainingen van Lyceo aan 
voor een gereduceerd tarief. Per training draagt de school 100 euro bij zodat we de tweedaagse 
trainingen voor 75 euro kunnen aanbieden en de driedaagse trainingen voor 140 euro. 
 

Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/cartesius  

De examentrainingen worden aangeboden in de voorjaarsvakantie en in de meivakantie. In de 
voorjaarsvakantie vinden de examentrainingen plaats op 17 t/m 19 februari, 20 t/m 21 februari en 
22 t/m 23 februari 2020. In de meivakantie vinden examentrainingen plaats op 23 t/m 24 april en 
25 t/m 26 april 2020. Om zeker te zijn van een plaats is het verstandig om vroeg in te schrijven. 
 
De trainingen helpen een goed overzicht te krijgen van de examenstof en kunnen goede 
aanwijzingen geven aan de leerling welke stof voor het examen nog eens goed bestudeerd moet 
worden.  
 

European Union Science Olympiad 
In een eerdere oudermailing hebben wij verteld dat wij een voorronde op school hebben gehouden 
voor de EUSO (European Union Science Olympiad). Dit is een wedstrijd van de bèta-vakken 
scheikunde, biologie en natuurkunde. Het gaat in deze wedstrijd niet om het goede antwoord, 
maar om de manier hoe je aan je antwoord gekomen bent. Aan de hand van een aantal praktische 
experimenten moeten leerlingen conclusies trekken over hetgeen wat zij hebben waargenomen.  
 
Van de 7 teams die mee hebben gedaan aan de voorronde op school, ben ik uiteindelijk afgelopen 
dinsdag 27/11 met 1 team naar de regionale voorronde geweest op de UVA/Science Park. Op 
deze dag moesten de leerlingen een biologisch en scheikundig onderzoekje uitvoeren. Tussen de 
bedrijven door kregen de leerlingen een rondleiding door Anna’s tuin en een rondleiding met 
informatie van de bèta-studieverenigingen. Het was een lange, maar ook erg leerzame dag voor de 
leerlingen. Ik mocht helaas niet bij de experimenten zelf aanwezig zijn, dus wat doe 
je dan als docent? Juist, koffie drinken en nakijken. 
 
Helaas zijn onze leerlingen niet door naar de landelijke voorronde, maar zij hebben ontzettend hun 
best gedaan en hebben er veel van geleerd. Helena, Zebo en Rosanne, wij zijn in ieder geval 
super trots op jullie! Goed gedaan en wie weet gaat het jullie volgend jaar wel lukken! 
 
Ook namens Ria Kraakman en Louise Bouw, 
Paul Delcour 

 

http://www.lyceo.nl/cartesius
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Local Conference of Youth 
geschreven door Joshua Paans. Aanwezig met Anaïs de jong, Liv Santifort, Isabel Hepp, Shahd 
Nasr. 
 
Van rechtszaken tegen conglomeraten als Shell tot bewust reizen en sustainable activism. Dit 
waren maar een paar van de vele thema’s die afgelopen weekend (16/17 Nov) werden aangekaart 
tijdens LCOY in het Amsterdam University College (AUC). LCOY staat voor Local Conference of 
Youth. Bij LCOY worden voornamelijk jongeren aangetrokken om samen te discussiëren over het 
mondiale klimaatprobleem. 
 
Om bij het begin te beginnen werd iedereen bijeen gehaald om te luisteren naar verhalen van 
mensen die wat te vertellen hadden en andere praktische info. Op dat moment werd LCOY 2019 
officieel geopend. Er waren 2 presentatie-/workshop rondes per dag, naast eten, andere 
activiteiten en door bezoekers opgezette programma’s. De eerste vond ik persoonlijk het 
interessants en is ons allen, Liv en Shahd waren daar niet bij, goed bijgebleven. Die presentatie 
ging over de momenteel lopende Shell-zaak. Zij zijn eigenhandig verantwoordelijk voor 2.5% van 
alle CO 2 uitstoot sinds 1980. 
 
Na wat te hebben geluncht zijn we naar ronde 2 gegaan. Daar ben ik bij een panel discussie 
geweest met leden van verschillende activistische groepen. Het nadeel daarbij is dat ze over het 
meeste wel eens zijn. Hetgeen waar ze het dan weer niet over eens waren viel niet over te praten. 
Agree to disagree zeg maar. De volgende dag hebben we allemaal verschillende workshops 
gekozen. Zo ben ik n.a.v. een workshop onderdeel van een groep waarbij je een Europees 
parlementariër ‘adopteert’.  
 
De sfeer was geweldig, dat vonden wij allemaal. Iedereen was aardig en hielp mee. Bij alle 
teambuilding en groepsactiviteiten deed iedereen leuk en actief mee. Mensen begrijpen elkaar 
omdat ze allemaal een vergelijkbare mindset hebben. Ze hebben allemaal een vergelijkbaar doel. 
Ze willen klimaatverandering tegen gaan. Ze willen CO 2 uitstoot terugdringen, wegwerpplastic 
verminderen en meer. Wij willen het Cartesius Lyceum, in het bijzonder Mevr. Proost, en het 
AUC/LCOY, in het bijzonder Merel, bedanken om ons volledige toegang te verlenen.  
 
Joshua Paans, namens mijzelf, Anaïs de Jong, Liv Santifort, Isabel Hepp en Shahd Nasr 
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Overzicht belangrijke data voor ouders (december ‘19 - februari ‘20) 
 

Datum Activiteit 

Ma 09-12 Deze week diverse activiteiten in het kader van Paarse Vrijdag 
Inleveren conceptversie PWS VWO 

Do 12-12 ‘s Ochtends theater Kikid voor alle derdejaars  
12:30-14:14 uur: Debatbattle 2H1 en 2H2 

Vrij 13-12 Paarse Vrijdag 
Bezoek Kerstmarkt voor Duits Bovenbouw 

Di 17-12 4 havo- projectweek 
Deadline 3 PWS Havo 5 Museum & Educatie/ Productontwikkeling 

Woe 18-12 4 havo- projectweek 

Do 19-12 4 havo- projectweek 
16.00-20.00 uur: Schoolfeest in De Melkweg van  

Vrij 20-12 Studieochtend voor medewerkers. De leerlingen zijn vrij 

23-12 tot en met 3-01 KERSTVAKANTIE  

Woe 08-01 Voorstelling VerPest van TG Zwerm voor de brugklassen 

Vrij 10-01 Deadline 3 PWS Havo 5 voor projectmanagement en evenementen 

Di 14-01 vanaf 13.15 uur: 2V klassen naar Krakeling ism geschiedenis 

Wo 15-02 Toetsweek 2 (TW2) Bovenbouw 

Do 16-02 Toetsweek 2 (TW2) Bovenbouw 
MR-vergadering 

Vrij 17-02 Toetsweek 2 (TW2) Bovenbouw 

Ma 20-02 Toetsweek 2 (TW2) Bovenbouw 

Di 21-02 Toetsweek 2 (TW2) Bovenbouw 

Wo 22-02 Start periode 3 
PWS Havo 5 na 4e lesuur 

Vrij 24-02 Activiteiten brugklas schaatsen 

Ma 27-01 Deze week voorlopige profielkeuze & vakkenpakketten 

Woe 29-01 Open dag 1. Leerlingen vrij na 4e lesuur (=12.45 uur) 
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Do 30-01 Studie-ochtend (geen les) en om 15.00 uur Open Dag 2 

Di 04-02 Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 
PWS tentoonstelling + presentaties vanaf 18.30 uur 

Woe 05-02 Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Do 06-02 Leerlingbesprekingen – verkort lesrooster 

Di 11-02 Oudercontactmiddag/avond 

Woe 12-02 14.15-16.15 uur: Big Wheel theatre company voor alle 5V klassen 

Do 13-02 Bezoek Allard Pierson museum gymnasium brugklas 

17-02 tot en met 21-02 VOORJAARSVAKANTIE 

Ma 24-02 Studiedag voor medewerkers. De leerlingen zijn vrij 

Di 25-02 4e klassen Excursie MAW Den Haag 

Do 27-02 19:00-20:00 uur: Voorlichtingsavond keuze gymnasium klas 2 

 
De volledige jaarplanning vindt u op onze site. 
 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=espritscholen.nl_ejjtd1fl4cmfi0g68028p2goco@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam

