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NIEUWSBRIEF 1 april 2021
Algemeen
Goud voor Elzendaalcollege op Benelux-debattoernooi
BOXMEER| Met twee Hogerhuis-debatteams trad Elzendaalcollege Boxmeer
aan op het druk bezette derde Benelux-debattoernooi welke in verband met
corona niet achter de debattafel, maar online achter de laptop plaatsvond.
Dit toernooi maakt deel uit van de Beneluxdebatcompetitie. In totaal vinden er vijf
toernooien plaatsen met steeds drie debatten en
twee improvisatierondes. De teams, bestaande
uit Sela Arts, Sanne Egelmeers en Niels Konings
(team 1) en Laura Nijsen, Olivier Peters en Boaz
Urlings (team 2) verdedigden de stelling “Landen
aan de Noordzee moeten gezamenlijk de ‘North
European Enclosure Dam’ gaan aanleggen”, een
miljarden kostend project dat de Noordzee zou
moeten afsluiten ter bescherming van de
stijgende zeespiegel. Dat bleek een pittige klus.
Aansluitend volgden de improvisatierondes
waarbij de teams twintig minuten
voorbereidingstijd kregen zonder daarbij de hulp
van de docent of internet in te schakelen. Dit ging
over de wenselijkheid van één Europees
geschiedenis-onderwijsprogramma en over het
gebruik van algoritmes op het internet.
van links naar recht Boaz, Laura en Olivier

Het team van Laura, Olivier en Boaz won niet alleen alle drie de debatten, maar wist
daarmee voor de eerste keer in de debat-geschiedenis van de school een Beneluxdebattoernooi te winnen. Het goud werd door Olivier gewonnen in het individuele
sprekersklassement. Niels sleepte het zilver in de wacht en ook Boaz eindigde met
een verdienstelijke 8e plaats in de top tien. Een bijzonder mooie prestatie.
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Informatie bestemd voor leerlingen
De KweetUt pubquiz 9 april om 19.30 uur
Op vrijdag 9 april om 19.30 uur is het zover. De KweetUt.
Een pubquiz met leuke en ludieke vragen (niet zo'n serieuze als bij een pubquiz voor
je ouders). Live entertainment van onder andere Emma Joan, Zanger Bas en Zanger
Menno. Maar vooral speciaal voor iedereen die op de middelbare school zit.
Meld je NU gratis aan op www.kweetut.nl en maak kans op prijzen uit onze super
volle prijzenpot. We hebben namelijk voor € 1.000,- prijzen (met onder andere JBL
speakers / App-Play store tegoed / kledingbonnen / headphones).
Het programma duurt ongeveer 2,5 uur.
Daag je vrienden of klasgenoten uit!
Georganiseerd door Stichting JongerenWerk Rijkevoort

Data eindexamenleerlingen (herhaalde mededeling)
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

Update besmettingen afgelopen week
Klas
6V
5H

Aantal
1 leerling
3 leerlingen

Stappenplan melding positief geteste leerling
Hieronder vindt u het stappenplan aan dat we als school volgen wanneer een
melding binnenkomt van een positief geteste leerling. Omdat wij vaak sneller kunnen
reageren dan de GGD nemen wij, uit extra voorzorg, gelijk contact op met betrokken
leerlingen. De GGD is altijd leidend in het advies over quarantaine en testen.
Wanneer uw zoon/dochter positief is getest horen wij dat graag zo snel mogelijk, ook
buiten kantooruren. U kunt dan contact opnemen met Kelly Vercoulen:
kelly.vercoulen@elzendaalcollege.nl.U wordt dan zo snel mogelijk gebeld.
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Stappenplan positief geteste leerling
Zonder toestemming wordt de naam van de leerling niet gedeeld.

* nauwe contacten: langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter, de GGD neemt contact op over het testen.
Indien de algemeen geldende richtlijnen in acht worden genomen, is er geen sprake van nauw contact op school.
**overige contacten: langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter in dezelfde ruimte.
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Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Personeelsmutaties/vervanging
Mevrouw Irmgard Broekroelofs
In 1Ga, 1Gb, 2AGa en 3Ga worden de lessen Grieks van mevr. Irmgard Broekroelofs
tijdelijk als volgt overgenomen:
− in 1Ga en 1Gb worden de lessen opgevangen door mevr. Nienke Jansen;
− in 2AGa en 3Ga worden de lessen opgevangen door dhr. Ralph Berns.
Mevrouw Romana Sijakovic
Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft vernomen is mevrouw Romana Sijakovic (docent
geschiedenis) afwezig.
− Haar lessen aan 5V en 4H zullen met ingang van week 16 overgenomen worden
door Joset te Beest en Johan Kemps.
− Het mentoraat (klas 5Hg) zal waargenomen worden door Louk van der Vliet.

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

Fijn Paasweekend!

Week 14 en 15 uit de jaarplanner staan op volgende pagina
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Week 14 en 15 uit de jaarplanner
Week 14
Ma
Di
Wo
Do
Vr

5 apr
6 apr
7 apr
8 apr
9 apr

Hele dag

Alle leerlingen

Lesvrij i.v.m. 2e paasdag

Hele dag

Bovenbouw
havo/vwo
Examenklassen

Toetsweek 3

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

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

Zie rooster

Lesvrij i.v.m. voorbereiding
herkansingen
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