Boxmeer, 18 december 2020

Beste leerling en ouder(s)/ verzorger(s),
De afgelopen dagen hebben we u meerdere nieuwsbrieven gestuurd. In een van de
bijlages treft u alle gegevens nog een keer op een rijtje aan. We hebben de
informatie geüpdatet en eventuele foutjes in eerdere brieven verbeterd.
Voor de online lessen hebben we een Zoometiquette opgesteld. Deze regels gelden
voor leerlingen en docenten. De lessen zijn verplicht en de leerlingen verwachten we
in gepaste kleding in beeld. Graag willen we structuur behouden om verdere
leerachterstanden te voorkomen. Zie bijlage.
De scholen in de regio en Biblioplus zijn enkele weken geleden de campagne
Momentje vrij, boek erbij gestart. Ook in de kerstvakantie kunt u boeken lenen,
online lezen en luisteren. Zie bijlage.
De afgelopen maanden had het Elzendaalcollege Boxmeer gelukkig een beperkt
aantal besmettingen onder de leerlingen en de collega’s. We zagen echter wel dat
we de laatste weken de landelijke aantallen volgden, waardoor we 5 à 6 positief
geteste leerlingen per week hadden op een totaal van 1684 leerlingen. Deze week
worden we echter geconfronteerd met een piek en zijn in vier dagen tijd 16 positief
geteste leerlingen bij ons gemeld, van wie er 2 in de eindexamenklassen zitten. We
zijn blij met de maatregelen van het kabinet, want anders hadden we als school
moeten ingrijpen. We hopen dat u allen in de kerstvakantie de nieuwe maatregelen
van het kabinet ter harte neemt, zodat deze lockdown voor school daadwerkelijk op
17 januari eindigt.
Het is de laatste dag voor de kerstvakantie na een bewogen jaar, een jaar met grote
impact voor ons allen privé en voor ons onderwijs. Alle hectiek, onzekerheid en
steeds wisselende informatie maakten dat we het allemaal extra druk hadden en we
toe zijn aan een welverdiende vakantie. Dat geldt zeker ook voor onze leerlingen!
We wensen u een rustige vakantie met fijne feestdagen in kleine kring.
Blijf gezond en houd moed.
Met vriendelijke groet,
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h
Ellen van der Straaten – conrector h/v onderbouw
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw
Lisette Verstegen – rector

