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NIEUWSBRIEF 25 maart 2021
Algemeen
Media-aandacht voor de coronagame van Tim en Tuur
De opdracht was helder: bedenk een spel en programmeer
het. Deze opdracht klonk Tim Hol en Tuur Vonken (beiden 4
havo) als muziek in de oren. Ze ontwikkelden een game, een
coronagame en wonnen hiermee de wedstrijd van de school.
Afgelopen week vertelden zij hun verhaal aan De
Gelderlander:
https://www.gelderlander.nl/boxmeer/coronavirussen-killen-in-jeschool~a3d9d6d6/

Informatie bestemd voor leerlingen
Data eindexamenleerlingen
Datum
1 april 12.00 uur t/m 2 april 18.00 uur
9 april
12 t/m 16 april (week 15)
19 t/m 23 april (week 16)

11 mei

Activiteit
inschrijven voor de herkansingen en herexamens
via magister
lesvrij voor alle examenklassen
afnemen van de herkansingen en herexamens
in magister opgeven voor het centraal examen
(bij het opgeven moet je aangeven welke vakken je
in tijdvak 1 en eventueel welke vakken je in tijdvak
2 maakt)
controleren van de cijfers en tekenen van de
cijferlijst
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Update besmettingen afgelopen week
Klas
HA1
5V
2A
4H
4V

Aantal
1 leerling
1 leerling
1 leerling
2 leerlingen
1 leerling

Coronamaatregelen
Het aantal positief geteste leerlingen is deze week hoger dan de weken ervoor.
We vragen je nogmaals om de coronamaatregelen goed na te leven.
De belangrijkste zijn:
- blijf thuis als je klachten hebt;
- houd 1,5 meter afstand (ook tijdens de pauze in het lokaal);
- de pauzes houd je in het lokaal waar je les hebt gehad;
- draag een mondkapje als je rondloopt.

Toetsweek 3 niet-examenklassen (herhaalde mededeling)
Toetsweek 3 voor de niet-examenklassen gaat door. Zie de jaarplanner onderaan
deze nieuwsbrief.

Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Personeelsmutaties/vervanging
In 3Ac, 3Ga en 5Vbe1 worden de lessen (bedrijfs)economie van dhr. Martijn Bach
tijdelijk als volgt overgenomen:
- in 3Ac en 3Ga worden de lessen opgevangen door dhr. Johan ter Keurs;
- in 5Vbe1 worden de lessen opgevangen door dhr. Sjoerd Nijenhuis.
I.v.m. ziekte van mevr. Irmgard Broekroelofs vervallen de lessen Grieks.
- Met ingang van komende week zal dhr. Gerard Verbaarschot de lessen van 5Vgr
overnemen;
- Voor de overige klassen zijn we bezig met vervanging en hopen we dat de lessen
z.s.m. worden overgenomen;
- Voor de klassen 1G, 2G en 3G zullen de toetsen in de toetsweek voor het vak
Grieks komen te vervallen.
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Surveillance toetsweken
Elke toetsweek hebben we mensen nodig die toezicht houden. Onze collega’s
vervullen deze taak, maar ook oud-collega’s en studenten surveilleren tijdens
toetsen. We willen graag onze surveillantenpoule vergroten. Heeft u interesse en wilt
u meer informatie, dan horen wij dat graag! U kunt contact opnemen met Ellen van
der Straaten via ellen.vanderstraaten@elzendaalcollege.nl.

Overgangsregeling
Zoals eerder met jullie gecommuniceerd zijn we aan het kijken op welke wijze we de
overgang gaan bepalen. Gezien alle onrust in dit lopende schooljaar is het niet reëel
om vast te houden aan onze strakke overgangsnormen.
De komende weken gaan we praten met een afvaardiging van docenten,
coördinatoren, leerlingen, ouders en leden van de MR om een regeling op te stellen
die recht doet aan een goede en eerlijke start in het volgende leerjaar.
Eind april willen we dit proces afgerond hebben zodat we direct na de meivakantie de
overgangsregels kunnen presenteren.

Vanuit GGD:
Webinar Pubquiz van Nix op 1 april 2021 van 19.30-20.45 uur
Door Corona ziet het uitgaansleven er voor jongeren al een tijdje erg anders uit. Is je
zoon of dochter tussen de 15 en 18 jaar, dan kan dat betekenen dat je kind zich
straks (opnieuw) in het uitgaansleven begeeft.
Door middel van een pubquiz en aan de hand van herkenbare sketches door Helder
Theater gaat de GGD samen met andere experts met jullie in gesprek over
middelengebruik en krijg je tips om hierover met je kind te praten.
(Het webinar is terug te kijken voor ouders die zich hebben ingeschreven).
Aanmelden

Webinar: Pesten op school en in de klas
Als ouder wilt u het liefst dat uw kind zich veilig voelt op school en plezier heeft met
de andere kinderen. Onderlinge plagerijtjes komen regelmatig voor, maar wat als die
plagerijtjes niet (meer) zo onschuldig zijn en plagen als pesten voelt voor uw kind?
Zo'n 27% van de kinderen zegt wel eens gepest te worden op school, dat zijn
ongeveer 6-8 kinderen in elke klas. Structureel pesten is schadelijk voor de
ontwikkeling van uw kind.
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Hierdoor is het belangrijk dat pesten wordt aangepakt, maar wat kunt u hierin als
ouder doen? Dàt staat centraal tijdens deze webinar, verzorgd door het
Expertisecentrum Leren en Gedrag. Ook heeft u na het volgen van deze webinar
meer inzicht in de verschillende vormen van pesten, verschillen tussen pesten en
plagen en waarom juist 'de omstanders' bij het pesten zo'n cruciale rol spelen.
Data (en aanmelden)

Week 13, 14 en 15 uit de jaarplanner staan op volgende pagina
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Jaarplanner
Week 13
Ma

29 mrt

Na het 3e lesuur

6V Biologie

ZooParc Overloon

Di

30 mrt

Na het 3e lesuur

5H Biologie

ZooParc Overloon

Wo

31 mrt

Na het 3e lesuur

4M Biologie

ZooParc Overloon

Do
Vr
Week 14
Ma
Di
Wo
Do
Vr

1 apr
2 apr

Tot 18.00 uur

Examenleerlingen

Opgeven herkansingen

Digitaal

5 apr
6 apr
7 apr
8 apr
9 apr

Hele dag

Bovenbouw
havo/vwo
Examenklassen

Toetsweek 3

Zie rooster

Alle niet
examenklassen
Examenklassen
Alle niet
examenklassen
Examenklassen
Alle niet
examenklassen
Examenklassen
Alle niet
examenklassen
Examenklassen
Alle niet
examenklassen
Examenklassen

Toetsweek 3

Zie rooster

Herkansingen
Toetsweek 3

Zie rooster
Zie rooster

Herkansingen
Toetsweek 3

Zie rooster
Zie rooster

Herkansingen
Toetsweek 3

Zie rooster
Zie rooster

Herkansingen
Toetsweek 3

Zie rooster
Zie rooster

Herkansingen

Zie rooster

9 apr

Hele dag

Week 15
Ma

12 apr

Hele dag

Di

12 apr
13 apr

Hele dag
Hele dag

Wo

13 apr
14 apr

Hele dag
Hele dag

Do

14 apr
15 apr

Hele dag
Hele dag

Vr

15 apr
16 apr

Hele dag
Hele dag

16 apr

Hele dag

Nadere informatie via
de docent
Nadere informatie via
de docent
Nadere informatie via
de docent

Vrij

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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