
  
  
Gennep, 21 oktober 2022  
  
Omgekeerde oudergesprekken   
Op donderdag 13 en maandag 17 oktober stonden de omgekeerde oudergesprekken 
gepland. Doel van deze gesprekken is dat ouders/verzorgers met hun zoon/dochter 
in gesprek gaan met de mentor. Wij hebben deze gesprekken als zeer waardevol 
ervaren en willen iedereen bedanken voor de openheid en de goede sfeer tijdens de 
gesprekken.  
  
Bezoek aan de bibliotheek in Gennep, leerjaar 1   
Op donderdag 20 oktober hebben alle brugklassen een bezoek gebracht aan de 
bibliotheek in Gennep. Dit bezoek is onderdeel van een samenwerking tussen onze 
school en Biblioplus. Uiteraard kunnen leerlingen boeken lenen bij de bibliotheek. Op 
onze school is ook een schoolbibliotheek en wordt er heel veel aandacht geschonken 
aan lezen. Daarnaast is de bibliotheek een plek waar leerlingen ook op een rustige 
plek aan hun huiswerk kunnen werken.    
  
40 minuten rooster  
Maandag 31 oktober staat er een studiemiddag gepland. We hanteren voor deze dag 
een 40-minuten rooster, waarbij les 7 en 8 vervallen. De school is vanaf 13.00 uur 
telefonisch onbereikbaar.  

  

  
Fitland activiteit leerjaar 1   
Vrijdag 4 november gaan alle 1e-jaars leerlingen voor hun eerste buitenschoolse 
sportactiviteit naar Fitland Gemert.   
Hier zullen zij kennis maken met verschillende sportactiviteiten, namelijk: fitness, 
crossbox (crossfit), klimmen en padel.  
Wij hopen op een leuk sportief uitje met z’n allen.  
  
Skiën activiteit leerjaar 2  



Op maandag 7 november of woensdag 9 november gaan de leerlingen van leerjaar 2 
skiën in Landgraaf. Dit in het kader van sportoriëntatie en het aanbieden van een 
sport die we niet in het reguliere lesprogramma hebben. We wensen de leerlingen 
veel plezier. In april volgend jaar volgen de leerlingen van leerjaar 1.  
  
Ouderklankbordgroep   
Op donderdag 10 november staat de eerste bijeenkomst van de 
Ouderklankbordgroep gepland om 20.00 uur. Ouders/verzorgers kunnen zich nog 
altijd aanmelden via okg@elzendaalcollege.nl. Wees welkom!  
  
Website LOB  
Het Elzendaalcollege heeft een website speciaal voor LOB (Loopbaan Oriëntatie en 
Begeleiding), www.elzendaalcollege-lob.nl .  
Op deze site vind je informatie over alles wat met LOB te maken heeft voor de 
leerweg en leerjaar van de leerlingen.  
Belangrijk om te vernoemen is dat je hierop ook een overzicht vindt van de open 
dagen van de MBO opleidingen in de regio, net als informatie over meeloopdagen en 
andere activiteiten om te ontdekken welke richting bij je past.   
Het is dus waardevol, vooral voor de derde en vierdejaars leerlingen en ouders, om 
hier regelmatig op te kijken.  
  
Herfstvakantie    
De eerste weken van het jaar zitten er alweer op. Wij wensen alle leerlingen een 
welverdiende vakantie toe en hopen iedereen op maandag 31 oktober weer gezond 
op school te treffen.  
  
Namens het team van Elzendaalcollege Gennep  
   
Met vriendelijke groet,  
Margriet Grutters, conrector  
Sjaak Simons, vestigingsdirecteur  
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