Boxmeer, 8 januari 2021

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste schoolweek van 2021 is bijna voorbij. De meeste leerlingen hebben thuis
online lessen gevolgd, een kleinere groep leerlingen zat op school in de les. De
online lessen en lessen op school in een aangepast rooster zijn goed verlopen. We
geven de leerlingen een pluim voor hun inzet!
Persconferentie dinsdag 12 januari
We zijn in afwachting van de persconferentie op dinsdag 12 januari van het kabinet.
Premier Rutte geeft op zo’n persconferentie in algemene bewoordingen aan wat de
nieuwe coronarichtlijnen zijn. Vervolgens wachten wij op het protocol voor het
voortgezet onderwijs om precies te weten wat de richtlijnen zijn.
Voor komende week betekent het dat we u op woensdag 13 januari mogelijk pas aan
het einde van de dag informeren over wijzigingen naar aanleiding van de
persconferentie.
Jaarkalender en diploma-uitreikingen
Als gevolg van de huidige lockdown verschuiven of vervallen er activiteiten in de
jaarkalender. We informeren u na de persconferentie van 12 januari over de
activiteiten tot en met de voorjaarsvakantie.
Vlak voor de kerstvakantie heeft minister Slob de ruimere mogelijkheden voor het
Centraal Eindexamen bekend gemaakt. De uitslag van de laatste herkansingen is op
15 juli. De diploma-uitreiking van de mavo, die op 15 juli gepland staat, wordt
verplaatst naar een latere datum. We informeren u zo spoedig mogelijk over de
nieuwe datum.
Storing Magister opgelost
Een aantal leerlingen had deze week problemen met het laden van Magister.
Inmiddels blijken Magister en een glasvezelnetprovider middels updates de
problemen te hebben opgelost. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar
magisterboxmeer@elzendaalcollege.nl.

Ouderteam
In deze tijden krijgen wij veel hulp en steun van de ouders uit het ouderteam. Zij
ondersteunen ons bijvoorbeeld bij informatieavonden en het Open Huis. Zij zijn
waardevolle sparringpartners en leveren veel informatie vanuit de ouders. Het OT
staat ook altijd open voor vragen van andere ouders.
Schroom niet hen te benaderen via OuderTeamEC@gmail.com.
Online informatieavond en online Open Huis voor nieuwe leerlingen
Deze en volgende week zijn de online informatieavonden voor de ouders van
leerlingen van groep 8 in een digitaal klaslokaal. Het online Open Huis is op 27
januari in Gennep en op 3 februari in Boxmeer. Er zijn informatiefilmpjes gemaakt,
die binnenkort via de website te bekijken zijn.
Houd moed en blijf gezond.
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

