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Hallo nieuwe leerlingen van het Gymnasium Celeanum! 
 
Groep 8 zit er bijna op en na de zomervakantie breekt er een nieuwe fase in je 
leven aan. Dit is heel erg leuk maar ook behoorlijk spannend! In dit boekje vind je 
een heleboel informatie over de school en de eerste schoolweek. Het is dus 
belangrijk om het boekje goed te bewaren. 
 
In de eerste schoolweek hebben we een kennismakingsprogramma. Na deze 
week ben je waarschijnlijk al behoorlijk gewend aan je nieuwe klas en gaat het 
lesprogramma echt beginnen. 
 
Als er na het lezen van dit boekje toch nog een aantal dingen onduidelijk zijn of 
als je nog met bepaalde vragen zit, neem dan gerust contact met ons op. Wij 
zullen je verder helpen. Je kunt contact opnemen met mij, maar ook met de 
conrector van klas 1 mw. J.H. van Rhee, met de coördinator van klas 1  
mw. T. Kruizinga of natuurlijk met je tutor!  
 
We wensen je een goede afsluiting van groep 8 en een hele mooie zomervakantie. 
 
Op maandag 17 augustus zien we je graag om 13.15 uur op onze locatie aan de 
Zoom! 
 
Alvast heel veel succes in klas 1 van het Gymnasium Celeanum! 
 
 
 
 
Dhr. F.J. (Frank) Dost 
rector 
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Klas 1A 

Mw. M. (Marianne) Weustenenk 

mweustenenk@celeanum.nl 

 

 

 

Klas 1B 

Mw. S. (Suzanne) Arink-de Groot 

sarink@celeanum.nl 

 

 

 

Klas 1C 

Dhr. A. (Albert) Ballast 

aballast@celeanum.nl  

 

 

 

Klas 1D 

Mw. E. (Els) ten Dolle 

etendolle@celeanum.nl 

 

 

 

Klas 1E 

Mw. J. (José) Lorijn 

jlorijn@celeanum.nl 

 

  

mailto:?@celeanum.nl
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In het begin is het belangrijk dat je 

gewend raakt op je nieuwe school. De 

eerste schoolweek staat daarom in 

het teken van kennismaken met elkaar 

en met het Gymnasium Celeanum. Het 

programma voor de eerste week staat 

al in grote lijnen vast. Daarom vragen 

we je aandacht voor het volgende: 

 

 De eerste schooldag voor de 

nieuwe brugklasleerlingen begint 

op maandag 17 augustus om 13.15 

uur aan de Zoom. Je krijgt een 

rondleiding door het gebouw, 

wordt vertrouwd gemaakt met de 

gang van zaken en je krijgt je 

lesrooster. Neem een grote en 

stevige tas (of twee) mee om het 

boekenpakket mee naar huis te 

nemen. Deze dag eindigt om ongeveer 15.30 uur. 

 

 Dinsdag 18 augustus word je om 8.45 uur verwacht op de locatie Westerlaan. 

Je moet dan je fiets meenemen want er staat een fietscontrole op het 

programma. Ook word je vast wegwijs gemaakt in Magister, het programma 

waarin je o.a. je huiswerk vindt en je cijfers kan inzien.  Verder gaan we een 

stadswandeling maken in de binnenstad van Zwolle. Na de stadswandeling 

mag je op eigen gelegenheid naar huis gaan. Deze dag is om ongeveer 13.00 

uur afgelopen. 
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 We vragen je deze twee dagen de volgende zaken mee te nemen: een agenda 

en schrijfgerei. Neem voor dinsdag je smartphone mee (als je deze bezit). Deze 

gaan we gebruiken bij de stadswandeling. 

 

Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 augustus ga je o.l.v. een aantal docenten op de 

fiets naar het brugklaskamp. Wij verblijven dan in Summer Camp Heino, 

Schaarshoekweg 1, 8131 RE Wijhe, tel. 0572 – 39 30 49. Op het programma staan 

o.a. sport en spel. Je gaat elkaar in deze dagen beter leren kennen. 

 

 Vertrek vanaf de Zoom. De exacte vertrek- en aankomsttijden zijn nu nog 

niet bekend.  

 

 Meenemen op kamp: 

 slaapzak, 

 kussensloop, 

 pyjama, 

 toiletgerei, 

 sportkleding, 

 zwemspullen, 

 trui, 

 regenkleding, 

 waterdichte schoenen, 

 extra sokken, 

 huisschoenen (pantoffels, slippers of i.d.), 

 zaklantaarn, 

 spelletjes, 

 papier, 

 schrijfgerei en 

 maximaal € 5,- zakgeld.  
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 Niet meenemen:  

Mobiele telefoon. Tijdens het 

brugklaskamp is mevrouw 

Kruizinga telefonisch bereikbaar. 

 

Mocht je medicijnen gebruiken, 

speciale dieetwensen hebben of als 

je ouder(s)/verzorger(s) nog aan-

vullende opmerkingen willen maken, 

dan kun je of kunnen je 

ouder(s)/verzorger(s) mailen 

(tkruizinga@celeanum.nl) of 

telefoneren (038 – 455 28 20  

of 06-57746532) met Thera 

Kruizinga.  

 

Je ontvangt op maandag 17 augustus 

een boekje met het programma en 

extra informatie over het kamp.  

 

mailto:tkruizinga@celeanum.nl
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Na de zomervakantie is het dan zover: je begint op het Gymnasium Celeanum! 

Natuurlijk heb je er enorm zin in, maar toch kan de overstap naar een nieuwe 

school best spannend zijn. Gelukkig zijn wij er: de maatjes! 

 

Elke brugklas krijgt leerlingen uit klas 4 toegewezen: maatjes. Wij helpen je en 

staan je met raad en daad terzijde bij problemen of bieden je een luisterend oor. 

Want het is toch makkelijker om op een medeleerling af te stappen als je een 

vraag hebt. Samen staan we sterk. Wij hebben ons met enthousiasme aangemeld 

voor dit project en we hebben er dan ook ontzettend veel zin in om het een heel 

fijn schooljaar te laten zijn voor iedereen. Je zult ons al snel leren kennen, omdat 

we bijvoorbeeld meegaan naar schoolfeesten, de Sinterklaasviering, het 

klassenuitje en natuurlijk op het kamp in de eerste week. 

 
Groetjes en tot snel, de maatjes! 
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Magister is een leerlingvolgsysteem en een elektronische leeromgeving (ELO) 

voor scholen. Docenten voeren via dit systeem in of je in de les aanwezig bent en 

ook worden je cijfers in dit systeem bijgehouden.  

 

Via Magister kun je je rooster en roosterwijzigingen bekijken, kun je de ELO 

raadplegen voor huiswerk of kun je zien wat er voor extra informatie of 

opdrachten er zijn voor een bepaald vak. Ook kan je via dit systeem berichten 

versturen aan je medeleerlingen en aan je docenten.  

 

Om te voorkomen dat je geen berichten mist, is het verstandig om deze 

berichtenservice te koppelen aan het bestaande emailadres van jezelf of aan die 

van je ouder(s)/verzorger(s). Zowel jij als zij kunnen op de mobiele telefoon een 

app downloaden, waarmee je Magister makkelijk kunt inzien. Doe dit ook, want 

je zult merken dat je gedurende de dag best vaak in Magister kijkt; al was het 

alleen maar om te checken of je het eerste uur wel les hebt!  

 

Aan het begin van het schooljaar worden de inloggegevens voor Magister 

verstrekt. Je ouder(s)/verzorger(s) ontvangen begin van het schooljaar een brief 

met daarin hun inloggegevens voor Magister. 
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De school is gesloten van 4 juli t/m 9 augustus 2020 

 

Zoom 37, 8032 EM Zwolle  Westerlaan 40, 8011 CC Zwolle 

038 – 455 28 20 038 – 455 40 00 

 

Dhr. F.J. (Frank) Dost              Mw. J.H. (Joke) van Rhee  

 

 
Mw. T. Kruizinga 

receptie : administratie@celeanum.nl  

absentiemelding : absentie@celeanum.nl 

leerling administratie : leerlingadministratie@celeanum.nl 

financiële administratie : financieel@celeanum.nl 

 

Website : www.celeanum.nl 

Facebook : www.facebook.com/celeanum 

Instagram : @gymnasium_celeanum 

Openingstijden : 08.00 – 16.30 uur 

Telefonisch bereikbaar : 08.00 – 16.30 uur 

mailto:administratie@celeanum.nl
mailto:absentie@celeanum.nl
mailto:leerlingadministratie@celeanum.nl
mailto:financieel@celeanum.nl
http://www.facebook.com/celeanum
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Telefonisch tussen 08.00 – 8.30 uur : 038 – 455 28 20 

Per e-mail  : absentie@celeanum.nl 

Voor meer informatie zie informatie pagina 15. 

 

 

Zie informatie pagina 15/16. 

 

 

De informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) vindt plaats op woensdagavond 

9 september , 20.00 uur. 

Locatie: Zoom 37 te Zwolle 

 

Poëzieavond – klas 1 

mailto:absentie@celeanum.nl
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Brugklasfotografie woensdag 24 juni 2020 

Zoom maandag 31 augustus 2020 

Westerlaan maandag 7 september 2020 

 

 

Herfstvakantie  10 t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  20 t/m 28 februari 2021 

Meivakantie  3 t/m 7 mei 2021 

Hemelvaartvrij  13 en 14 mei 2021 

Pinksteren  23 en 24 mei 2021 

Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus 2021 

Brugklaskamp 
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Excursie Nijmegen – klas 1 Tekenen – klas 2 

45-minuten rooster 

1e les  08.45 – 09.30 

2e les  09.30 – 10.15 

Pauze 

3e les  10.35 – 11.20 

4e les  11.20 – 12.05 

Pauze 

5e les  12.30 – 13.15 

6e les  13.15 – 14.00 

7e les  14.00 – 14.45 

Pauze 

8e les  15.00 – 15.45 

9e les  15.45 – 16.30 

 

30-minuten rooster 

1e les  08.45 – 09.15 

2e les  09.15 – 09.45 

3e les  09.45 – 10.15 

4e les  10.15 – 10.45 

Pauze 

5e les  11.15 – 11.45 

6e les  11.45 – 12.15 

7e les  12.15 – 12.45 

8e les  12.45 – 13.15 

9e les  13.15 – 13.45 

 

 

 

donderdag rooster 

1e les  08.45 – 09.30 

2e les  09.30 – 10.15 

Pauze 

3e les  10.35 – 11.20 

4e les  11.20 – 12.05 

Pauze 

5e les  12.05 – 12.50 

 

 

 

Het rooster is niet gedurende het hele jaar hetzelfde. Per periode kunnen 

wijzigingen optreden. Elke leerling dient beschikbaar te zijn tussen 08.45 en 16.30 

uur. 

 

Roosterwijzigingen worden via de website en de schermen op beide locaties 

doorgegeven. De lessen duren 45 minuten. Bij speciale gelegenheden als 

studiemiddagen, vergadermiddagen etc. geven wij lessen van 30 minuten. 

 

Tijdens de eerste weken zullen de leerlingen verdere informatie over school, 

docenten e.d. ontvangen. 
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Een leerling ziek afmelden dient vóór aanvang van de lessen per e-mail of 

telefonisch te gebeuren. Het is in ieders belang dat dit tijdig en zorgvuldig 

gebeurt.  

E-mail  : absentie@celeanum.nl    

Telefoon : 038 – 455 28 20 

 

Wanneer een leerling ’s morgens ziek gemeld wordt, zal deze melding zonder 

tegenbericht de volgende dag(en) worden overgenomen en blijft de leerling dus 

op “ziek” staan. Pas wanneer de leerling door middel van een e-mail of briefje 

hersteld gemeld wordt, passen wij dit aan in Magister. Onze voorkeur heeft een 

herstelmelding per e-mail, omdat in de praktijk blijkt dat leerlingen soms 

vergeten het briefje in te leveren bij de receptie. 

 

Na een weekend of vakantie zal de ziekmelding niet automatisch worden 

doorgezet en zal een eventuele ziekmelding opnieuw gedaan moeten worden. 

Mocht een leerling tijdens één of meer lesuren als “onbekend” in Magister staan 

zonder dat daar een geldige verklaring (bv van ouders/verzorgers) voor is dan 

moet die leerling de gemiste uren (eventueel verhoogd met een sanctie) op 

donderdagmiddag inhalen. De school verwacht in deze gevallen dat de 

leerlingen tot uiterlijk 16.30 uur voor de school beschikbaar zijn. 

1. Leerling aan de Zoom meldt zich bij de heer M. Verwer, pedagogisch 

medewerker/claviger. Indien de heer Verwer niet aanwezig/verhinderd is, 

dan melden bij de receptie/administratie. Leerling aan de Westerlaan meldt 

zich bij de claviger.  

2. Met de telefoon van school wordt naar een ouder/verzorger gebeld om 

toestemming te vragen om naar huis te gaan. Het is niet toegestaan om met 

de eigen mobiele telefoon te bellen of een berichtje te sturen. 

mailto:absentie@celeanum.nl
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3. Ouder/verzorger belt naar school nadat de leerling thuis aangekomen is, 

zodat op school bekend is dat de leerling veilig aangekomen is. 

4. Is de leerling de volgende dag nog ziek, dan mailen of bellen naar school voor 

de ziekmelding. Is de leerling de volgende dag hersteld, dan een e-mail sturen 

of briefje mee voor de uren dat de leerling ziek thuis is geweest. 

Op absentie@celeanum.nl kunt u naast ziek- en herstelmeldingen ook andere 
meldingen omtrent verzuim en verlof doorgeven. 

Ook willen wij bij deze het belang van bereikbaarheid onder de aandacht 

brengen. Als een leerling onbekend afwezig is zullen wij proberen te achterhalen 

wat de oorzaak van deze afwezigheid is. De eerste stap hierin is doorgaans het 

bellen van ouder(s)/verzorger(s) op de bij ons bekende telefoonnummers. 

Mocht het zijn dat een telefoonnummer bij u gewijzigd is, dan horen wij dat 

graag van u.  

Locatie Westerlaan (klas 1 en 2) 

mailto:absentie@celeanum.nl
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Het Gymnasium Celeanum heeft een eigen website (www.celeanum.nl) én is te 

vinden op Twitter, Facebook en Instagram. Alle leuke weetjes en nieuwtjes kunt 

u daar vinden. Dus zit u op social media, volg ons dan vooral! 

 

Op onze website vind u ook allerlei 

praktische informatie. Op de 

homepage onderaan vind u speciale 

pagina’s met informatie voor 

leerlingen en informatie voor ouders. 

Bij informatie voor ouders vind u 

bijvoorbeeld alle brieven die gestuurd 

worden. En bij informatie voor 

leerlingen vind u allerlei informatie 

over studieplanners per vak, het 

toetsrooster, informatie over 

leerlingenclubs of informatie over 

bijles en de huiswerkklas, mocht dat 

ooit nodig zijn. 

 

Bovenaan de homepage vind u tabs 

met Celeanum en Onderwijs. Hier 

kunt u bijvoorbeeld informatie vinden 

over diverse vakken, de lessentabel of 

pluslessen.  

 

Kortom, kijk maar eens rond! 

 

http://www.celeanum.nl/
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Het Gymnasium Celeanum maakt gebruik van het digitale facturatie- en 
betalingssysteem WIS Collect voor zowel de ouderbijdrage als excursies, reizen 
en andere activiteiten.  
 
Een korte video met een toelichting over het betalen van allerlei schoolkosten 
via Wis Collect vind u op: https://vimeo.com/133035617. Meer informatie over 
WIS Collect vind u op: https://www.wis.nl/ouders. 
 
Tijdens het schooljaar ontvangt u van de school e-mailberichten met daarin een 
link waarmee u kunt inloggen in de digitale omgeving van WIS Collect. Op uw 
persoonlijke pagina staat vervolgens een factuur voor de betreffende activiteit, 
excursie, reis of de ouderbijdrage klaar. U kunt de factuur vervolgens bekijken, 
waarvoor het precies is, welke leermiddelen er in rekening worden gebracht met 
daarbij een korte toelichting.   
 
Daarna kunt u kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:  

 via iDeal, dit wordt door Mollie Payment afgehandeld (op uw afschrift ziet u 
dan staan: Mollie Payment inzake Stichting Voorzieningenfonds Gymnasium 
Celeanum Zwolle); 

 via een machtiging, waarbij de school het verschuldigde bedrag automatisch 
van uw rekening kan afschrijven;  

 via een overboeking, waarmee u zelf de ouderbijdrage naar de rekening van 
de school dient over te maken.  

U ontvangt daarna per e-mail een bevestiging wanneer de betaling geslaagd is.  

In uw WIS Collect omgeving kunt u door ons verzonden facturen en e-mails 
inzien. Ook kunt u de actuele stand van uw betalingen opvragen. 

Heeft u vragen over WIS Collect, een factuur of wilt u een gespreide betaling of 
betalingsregeling aanvragen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de 
financiële administratie, mw. A. (Agnes) van der Kloos: financieel@celeanum.nl 
of telefonisch via 038 - 455 28 20. 

  

https://vimeo.com/133035617
https://www.wis.nl/ouders
mailto:financieel@celeanum.nl


19 
 

 

 

Verreweg de meeste leermiddelen 

worden door de school betaald. Dit 

zijn (bijna alle) boeken die verplicht 

zijn. Een aantal ondersteunende leer-

middelen blijft echter voor rekening 

van u als ouder/verzorger: woorden-

boeken, atlas, tekendoos met inhoud, 

rekenmachine etc. Ook Binas en de 

grafische rekenmachine, vanaf klas 4, 

komen voor eigen rekening. De 

tekendoos met inhoud en de verfdoos 

(in klas 2) vormen hierop een 

uitzondering: deze worden door 

school geleverd. 

 

Gymnasium Celeanum heeft een eigen, intern boekenfonds. De leerlingen 

ontvangen op de eerste schooldag het boekenpakket op school. Het hele pakket 

past in een flinke rugtas. Mochten bij de levering gebreken aan de geleverde 

boeken worden geconstateerd of zijn er verkeerde boeken verstrekt, dient u dit 

binnen 2 weken na aanvang van het schooljaar te melden bij de heer  

M. Wolting. Bij levering later in het jaar geldt een termijn van 2 weken na 

ontvangst. Misdrukken kunnen het hele jaar door geretourneerd worden. De 

boekenlijst voor schooljaar 2019-2020 staat op pagina 19 voor de klas 1A 

(Cambridge Engels). De boekenlijst voor klassen 1B t/m 1D staat op pagina 20. 
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U betaalt geen huur of borg voor de verstrekte boeken. U en uw kind zijn 

natuurlijk wel verantwoordelijk voor de in gebruik gegeven boeken: u krijgt voor 

ontbrekende en onbruikbaar geraakte exemplaren een rekening. In dit kader 

een tip: stop flesjes en/of pakjes frisdrank in een apart vak in de schooltas. We 

hebben elk jaar wel een paar “gevalletjes waterschade”. Erg zonde en 

gemakkelijk te voorkomen.  

 

De coördinator van het boekenfonds is de heer M. Wolting. Voor vragen kunt u 

contact met hem opnemen. De heer Wolting is beperkt aanwezig, dus kunt u uw 

vragen het beste mailen. 

e-mail  : mwolting@celeanum.nl 

telefonisch : 035 – 455 28 20. 

  

Romeinse kleding project - klas 1 

mailto:mwolting@celeanum.nl
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Voor het nieuwe schooljaar heeft de leerling in ieder geval de volgende 

algemene artikelen nodig: 

 Agenda 

 Etui gevuld met pennen (diverse kleuren), potlood, gum 

 Schriften met lijntjespapier of een multomap gevuld met lijntjespapier. 

 Kaftpapier (en plakband) 

Aardrijkskunde De Grote Bosatlas, 55e editie 

 ISBN: 9789 0011 20351 (niet verplicht)  

Technology & Design  USB-stick (4GB of groter) 

 Oortjes (audio) 

 Snelhechter 

Wiskunde  Schriften met 1 cm-roosterpapier 

Pen, potlood, puntenslijper, kleurpotloden 

Liniaal, passer, geodriehoek 

Rekenmachine: Casio FX-82MS 

Lichamelijke Opvoeding Sportshirt en -broekje 

Sportschoenen:  

- voor in de zaal (geen zwarte zool) 

- voor veldsporten (rekening houden met natuur- en  

  kunstgras) 

 

Roeiboot Odysseus 
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*= óf Cambridge, óf Engels 

In het algemeen geldt voor werkboeken de regel dat deze niet mogen worden 

ingevuld, tenzij door de docent iets anders wordt gezegd.  
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Malaika Kids is in 2004 ontstaan toen een aantal vrijwilligers uit Nederland en Engeland 

besloten om het werk van een lieve vrouw uit Dar es Salaam actief te gaan 

ondersteunen. Najma Manji, zelf moeder van vier kinderen, bood al vele jaren hulp aan 

weeskinderen in Dar es Salaam, want Tanzania kent vele weeskinderen voor wie de 

toekomst er niet rooskleurig uitziet. Najma Manji gaf ze eten, nam ze op in haar huis en 

gaf ze waar nodig medische hulp.  Haar werk werd zo omvangrijk dat ze om hulp vroeg 

via haar dochter die in Nederland woont. 

 

Er werden plannen gemaakt en al spoedig na de oprichting van Malaika Kids in 2004 

werd er een huis gehuurd in Dar es Salaam en ingericht als opvanghuis voor 

weeskinderen. Daar kon aan ca. 15 kinderen onderdak geboden worden.  Meteen na het 

openen van het opvanghuis in Dar es Salaam in 2004 werd er ook gestart met plannen 

voor de bouw van een heus kinderdorp. Met hulp van een kinderpsychologe werd 

samen met de lokale krachten in Tanzania een plan ontwikkeld hoe zo’n dorp eruit zou 

moeten zien. Er werd gekozen voor een model waar de kinderen in kleine simpele 

huisjes in kleine groepen (5 meisjes plus 5 jongens van verschillende leeftijden) samen 

met een zorgmoeder zouden wonen. 

 

http://malaika-kids.org/nl/wp-content/uploads/sites/2/files/2013/04/malaika-kids-crox.jpg
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In eerste instantie vangt Malaika Kids de kinderen op in het opvanghuis in Dar es Salaam 

en gaan zij op zoek naar familieleden. Als zij familieleden vinden die bereid en geschikt 

blijken om het weeskind op te nemen, dan plaatsen zij het kind na goedkeuring van de 

Sociale Dienst onder hun hoede. Van alle kinderen die in de zorg van Malaika Kids zijn 

geplaatst lukt het om meer dan 50% bij familie onder te brengen. Zij steunen die families 

dan vaak middels het hiervoor opgezette Relatives Support Programma. De gezinnen 

ontvangen dan voedselpakketten, schoolgeld, etc. Ook werkt Malaika Kids aan het 

opzetten van een micro finance faciliteit waarmee ze arme gezinnen kunnen helpen met 

het opzetten van bijvoorbeeld een bedrijfje, een winkel etc.  

 

Lukt het niet om familieleden te vinden of is de familie niet in staat om de zorg van het 

kind op zich te nemen, dan gaan de kinderen na enkele maanden naar het Malaika Kids 

kinderdorp om daar opgenomen te worden in één van de vele kleine gezinnen. Rondom 

het kinderdorp is veel land bijgekocht en daar wordt op dit moment al voldoende 

groenten en fruit geteeld voor eigen behoefte. Ook wordt er een deel van de oogst 

extern verkocht waarmee dan de vraag om steun uit het buitenland af neemt. 

 

Toch blijft het nodig om hulp te blijven geven. Zowel voor de huidige organisatie als voor 

de verdere groei.   Lees verder op onze website hoe u ons kunt helpen om onze en de 

droom van Najma Manji verder te verwezenlijken. Website: www.malaika-kids.org 

 

De kinderen gaan er natuurlijk ook naar school. Van de 75 kinderen die op dit moment 

in het kinderdorp wonen, gaan de meeste naar een openbare school in een dorp 

verderop. Maar 16 kinderen hebben de mogelijkheid om naar de privéschool die direct 

naast het dorp staat te gaan. De verschillen tussen deze 

twee soorten zijn groot: de klassen op de openbare school 

zijn veel groter, ca. 50 kinderen of meer per klas. Op de 

privéschool is dat niet het geval. De leerlingen krijgen daar 

veel beter onderwijs dan op de openbare school en ze 

leren er Engels. Dit is van groot belang voor hun toekomst, 

want zoals ze daar zeggen: ‘When you speak English, you 

speak to the world’.  

 

Helaas kunnen niet alle kinderen naar de privéschool. Dit komt doordat hier hoge kosten 

aan verbonden zijn. De kosten om één kind naar deze school te laten gaan bedragen  

€ 600,- per jaar. 
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Het Gymnasium Celeanum staat voor goed onderwijs, voor de mogelijkheid voor 

alle kinderen om hun talenten uit te werken, om een goede toekomst op te bouwen 

en daarom heeft het Gymnasium Celeanum besloten om twee kinderen van Malaika 

Kids structureel te steunen om hun een kans te geven om naar de privéschool te 

gaan, zodat zij een kans op een goede opleiding en toekomst krijgen, net als onze 

leerlingen. Hiervoor is jaarlijks een minimaal bedrag nodig van € 1.200,-  en dit willen 

wij met z’n allen ophalen, door middel van donaties, de kerstactiviteit en andere 

activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aisha Juma      Joseph Mbugeni   

11 jaar      11 jaar 
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Wij hopen 

dat 

jullie 
niet kunnen wachten 
totdat het 

 is. 
 

We gaan er een  

mooi en leuk 
schooljaar van maken! 
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