
 

 

Gennep, 10 december 2022 

 

Vrijdag 7 april geen vrije dag 

Vrijdag 7 april is een gewone schooldag waarop naast lessen o.a. ook stages en 

examens staan gepland. Op de infoflyer staat dat 7 april een vrije dag is. Dat klopt 

niet met hoe de vakanties en vrije dagen voor 2022-2023 zijn vastgesteld. Vrijdag 7 

april is een gewone schooldag volgens het dan geldende rooster. Op die dag zijn 

naast lessen ook stages en examens gepland. 

 Om verwarring te voorkomen, vragen we het volgende: 

• Heeft u de vakanties overgenomen in uw agenda of kalender, pas dit dan aan 

• Gebruikt u de infoflyer, streep daarop dan 7 april als vrije dag door. 

 

Ouderavond schoolplan reminder  

• Graag nodigen we u uit voor een ouderavond om mee te denken over het 

nieuwe schoolplan van het Elzendaalcollege. Een schoolplan is een plan 

waarin we beschrijven hoe we de komende vier jaar sturing gaan geven aan 

het onderwijs op het Elzendaalcollege en hoe we werken aan verbetering van 

de onderwijskwaliteit. In het proces staat nu het onderwijskundig beleid van 

de school centraal. Leerlingen, medewerkers, ouders en externe partijen 

hebben al meegedacht in een eerdere (analyse)fase.  

• In de huidige fase zijn medewerkers en leerlingen gekomen tot een aantal 

speerpunten van dit nieuwe schoolplan. We vinden het waardevol om ook in 

deze fase te horen wat ouders en verzorgers hiervan vinden, omdat we 

ouders als belangrijke partner zien voor ons onderwijs. We vragen u daarom 

met ons mee te denken over de toekomst van onze school en ons te helpen 

het perspectief van de ouder zorgvuldig mee te kunnen nemen in ons 

schoolplan. 

• Praktische informatie 

• Tijdstip: donderdag 15 december, 19:30-21:00 uur (19:15 uur inloop) 

• Locatie: Elzendaalcollege Gennep  

• In verband met de verdere voorbereidingen vragen wij u om aan te melden 

via Microsoft Forms 

 

Minirooster   

Van maandag 19 t/m donderdag 22 december is er een minirooster. Voor docenten 

zijn er in de middag klassenteambesprekingen. In Magister is het rooster voor de 

leerlingen te zien, wij vragen u dat scherp in de gaten te houden. De lestijden zijn als 

volgt: 

https://forms.office.com/r/4Yq8YZk5hT


 
 

Kerstmarkt en kerstkransen  

Op vrijdag 23 december staat de kerstmarkt gepland. Bij deze nieuwsbrief vindt u 

hiervoor een uitnodiging.  

Dit jaar zal elke mentorklas, behalve de 4e klassen die op stage zijn, een kerstkrans 

naar een bedrijf of instelling gaan brengen. Als school willen wij graag de bedrijven 

en instellingen in onze omgeving een hart onder de riem steken. Elke klas heeft 

bedacht aan wie ze de krans willen gaan geven. Komende week zullen onze 

leerlingen de kransen wegbrengen. Tijdens de kerstmarkt op vrijdag 23 december 

kunt u hiervan een filmpje in de hal zien.  

 

Coronatesten  

Leerlingen kunnen nog steeds corona testen op school ophalen. U kunt uw zoon of 

dochter vragen een aantal testen mee te nemen voor de kerstvakantie. Ze zijn 

verkrijgbaar bij het frontoffice. 

 

Namens het team van Elzendaalcollege Gennep 

  

Met vriendelijke groet, 

Margriet Grutters, conrector 

Sjaak Simons, vestigingsdirecteur 

 

 

 


