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NIEUWSBRIEF 4 maart 2021
Informatie bestemd voor leerlingen
Appke
Geeft de lockdown jou een knockdown? Voel jij je somber, alleen of rot?
Appke laat je niet over aan je lot. Als je behoefte hebt aan een gesprek over wat je in
deze tijd bezighoudt of waar je last van hebt, dan kun je appen met Appke. Het
maakt niet uit hoe groot je probleem is. Appke leest graag wat je op het hart hebt en
wat deze Coronatijd met jou doet. Appke kan je helpen of je laten weten waar je voor
hulp nog meer terecht kan. Appke kan je ook in contact brengen met een
jongerenwerker als je dat wilt.
In de bijlage staan 2 posters met Appkes telefoonnummer.

Update besmettingen
Afgelopen week is 1 leerling van 6V positief getest op het coronavirus.

Rooster toetsweek 3 eindexamenklassen
Het rooster voor de toetsweek van de eindexamenleerlingen is klaar. Je kan deze
vinden in de ELO bij studiewijzers.

Online informatieavond gewijzigd Centraal Eindexamen 4M
Volgende week woensdag 10 maart is er van 19:30 uur tot 20:30 uur een online
informatieavond voor alle leerlingen van 4M en hun ouder(s)/verzorger(s) over de
herkansingen en het eindexamen.
Wij nodigen je uit om samen met je ouder(s)/verzorger(s) (maximaal één device per
huishouden) aan te sluiten via onderstaande link:
https://us02web.zoom.us/j/86855543393?pwd=dytESnhaSDVTUk1ndGd4SGxiYXZl
QT09
Meeting ID: 868 5554 3393

Passcode: 158200

Na afloop van deze avond zal alle informatie ook per mail verstuurd worden.
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Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Personeelsmutaties
Per 8 maart start mevr. Mallens als vervanger binnen de sectie Engels i.v.m. de
afwezigheid van mevr. Scanlon. De examenklassen 5Hc en 5Hf worden reeds
opgevangen door dhr. Weijs en mevr. Vercoulen. Zij blijven deze klassen tot en met
het Centraal Eindexamen begeleiden.
Mevr. Mallens gaat de volgende klassen lesgeven:
4He (voorheen WJJ)
4Venc3 (voorheen VRK)
5Venc2 (voorheen SCC/VRA)
De fysieke lessen van Kim van der Gaauw worden i.v.m. zwangerschap door andere
collega’s overgenomen.

Vanuit GGD
Regelmatig organiseert de GGD webinars zowel voor professionals in de
gezondheidszorg als voor scholen en overige geïnteresseerden.
Wil je graag een webinar volgen? Houd dan de nieuwsberichten of de social mediakanalen van de GGD in de gaten. Of meld je aan en ontvang een e-mail met
informatie over een aankomende webinar.
Kun je niet op het moment van een webinar? Schrijf je dan toch in! Na afloop van elk
webinar kunnen alle inschrijvers het webinar terugkijken.
Op de volgende site is meer informatie te vinden: https://www.ggdhvb.nl/webinar

Week 10 en 11 uit de Jaarplanner staan op volgende pagina

2

Nieuwsbrief Elzendaalcollege | nummer 8 | 4 maart 2021

Jaarplanner
Week 10
Ma
Di

8 mrt
9 mrt

20.00 – 21.00 uur

Wo

10 mrt
10 mrt

16.00 – 20.00 uur
19.30 – 20.30 uur

Do
Vr

11 mrt
12 mrt

Week 11
Ma
Di
Wo
Do
Vr

15 mrt
16 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt

Hele dag

Ouders en
leerlingen 5h en 6v
Leerlingen groep 8
Ouders en
leerlingen 4 mavo

Informatieavond gewijzigd
Centraal Eindexamen
Aanmelden
Informatieavond gewijzigd
Centraal Eindexamen

Online

Examenleerlingen

PWW3

Rooster volgt

Online of via post
Online

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 – waarnemend rector
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