
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Wie ben jij? Wat vind jij? Waar kom jij vandaan? Op wie word jij verliefd? Jongens of meisjes, allebei, 
of is het steeds weer anders? Voel jij je een jongen of een meisje of ertussenin? Vragen waarop veel 
jongeren en volwassenen een ander antwoord zullen geven. We zijn allemaal mensen en toch ook 
verschillend. Onze samenleving en ook onze school is divers. Aanstaande vrijdag 14 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.  

• Deze week wordt er door een groot aantal leerlingen ‘s middags gewerkt aan 20 schilderen 
met als thema diversiteit. Aanstaande vrijdag zullen deze worden opgehangen in de aula. 

• Op Paarse Vrijdag, in de grote pauze, worden verschillende paarse hapjes uitgedeeld.  
• Door leerlingen en docenten worden lessen gegeven over gender en seksuele diversiteit. 
• En er komt een photobooth waar leerlingen met hun Paarse outfit op de foto kunnen. 
• Er is een writers marathon. 
• Er is een dressing contest; degenen met de meest creatieve paarse outfit kunnen een prijs 

winnen! 

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 

 


