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NIEUWSBRIEF 15 april 2021
Informatie bestemd voor leerlingen
Kookchallenge (vanuit o.a. Sociom)
Woon jij in het Land van Cuijk? Ben je tussen de 12 en 15 jaar oud en houd je van
koken? Doe dan mee met de online kookchallenge! Zie bijlage voor meer info.
Kook ze!

LSD – laatste schooldag examenleerlingen
De LSD is bedoeld om de eindexamenleerlingen de mogelijkheid te geven om op
een leuke en ludieke manier afscheid te nemen van onze school. Juist in deze
coronatijd willen we LSD mogelijk maken.
Een groepje eindexamenleerlingen heeft met hulp van een aantal docenten in zeer
korte tijd plannen gemaakt en uitgewerkt. Deze plannen heeft schoolleiding
voorgelegd aan de gemeente Boxmeer, omdat we de LSD veilig en verantwoord
willen houden.
Veiligheid en handhaving van de coronaregels kunnen we samen laten gaan met een
fantastische LSD voor onze eindexamenleerlingen door de groep van 386 leerlingen
over 2 middagen te verdelen.
Examenleerlingen
Op donderdag 22 april zijn de leerlingen van 5H vanaf 13.30 uur van harte welkom
op school. Op vrijdag 23 april zijn de leerlingen van 4M en 6V vanaf 13.30 uur van
harte welkom op school.
Examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen spoedig een uitgebreide
brief met het programma.
Niet-examenleerlingen
Alle niet-examenleerlingen hebben op donderdag 22 april en vrijdag 23 april les t/m
het 5e lesuur. Alle lessen lo vervallen op beide dagen voor alle klassen. De ontstane
tussenuren zijn zoveel mogelijk ingevuld met lessen van de middag. Na het 5e lesuur
verlaten alle niet-examenleerlingen op beide dagen meteen de school.
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Nieuws voor de eindexamenleerlingen (4M, 5H en 6V)
Op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 mei (direct na de meivakantie) zijn er
facultatieve lessen. Er is een groot aanbod van lessen, zodat je je ook kunt inplannen
bij andere vakdocenten. De lessen worden fysiek op school gegeven (er is dus geen
zoomlink) met een maximum van 15 leerlingen per les.
Je kunt je voor alle dagen vrij inplannen (via cupweb) tot uiterlijk zondag 9 mei 12:00
uur.

Update besmettingen afgelopen week
Klas
3G
5H
5V
6V

Aantal
1 leerling
1 leerling
1 leerling
1 leerling

Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Save the date!
Op woensdag 12 mei presenteren onze leerlingen Extravaganza vanuit het
Weijertheater met als thema ‘Er was eens…’.
Theater, zang, dans, mode, film en poëzie. Alles mag en alles kan. Dit jaar verrassen
de leerlingen het publiek middels een livestream. Alle acts passen binnen het thema
‘Er was eens…’.
In de week van 12 mei wordt de link voor de livestream via www.elzendaalcollege.nl
bekendgemaakt. Iedereen mag meegenieten! Hoe meer streamers, hoe beter.
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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

Week 16 en 17 uit de jaarplanner staan op volgende pagina
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Week 16 en 19 uit de jaarplanner
Week 16
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Week 19
Ma
Di

19 apr

1e en 2e uur

19 apr

Hele dag

20 apr

1e en 2e uur

20 apr

Hele dag

20 apr
21 apr

Hele dag
1e en 2e uur

21 apr
21 apr

5e en 6e lesuur
Hele dag

21 apr

Hele dag

22 apr

1e en 2e uur

22 apr

Vanaf het 6e lesuur

22 apr

Hele dag

23 apr

1e en 2e uur

23 apr

Vanaf het 6e lesuur

10 mei
11 mei

Hele dag

Examenleerlingen

14.00 uur en 16.00
uur
Uiterlijk 22.00 uur

Alle bovenbouw
klassen
2m, 3m,3h,3v en
4v
Alle klassen

11 mei
Wo

12 mei

Do
Vr

12 mei
13 mei
14 mei

Vanaf 19.00 uur

Alle onderbouw
klassen
Alle
examenklassen
Alle onderbouw
klassen
Alle bovenbouw
klassen

Inhalen gemiste toetsen van
maandag 12-4
Facultatieve lessen

Betreffende leerlingen
hebben mail gehad

Inhalen gemiste toetsen van
dinsdag 13-4
Inhaaldag toetsweek 3

Betreffende leerlingen
hebben mail gehad
Zie rooster

Alle onderbouw
klassen
5 VWO
Alle bovenbouw
klassen
Alle
examenklassen
Alle onderbouw
klassen
Alle niet
examenklassen

Inhalen gemiste toetsen van
woensdag 14-4
Schrijver op school
Inhaaldag toetsweek 3

Betreffende leerlingen
hebben mail gehad
Online
Zie rooster

Alle bovenbouw
klassen
Alle onderbouw
klassen
Alle niet
examenklassen

Facultatieve lessen
Inhalen gemiste toetsen van
donderdag 15-4
Lesuitval ivm laatste
schooldag
examenleerlingen
Inhaaldag toetsweek 3

Betreffende leerlingen
hebben mail gehad

Inhalen gemiste toetsen van
vrijdag 16-4
Lesuitval ivm laatste
schooldag
examenleerlingen

Betreffende leerlingen
hebben mail gehad

Controleren en tekenen
cijferlijst
Masterclass Guido Weijers

Zie rooster

Inleveren definitieve
profiel/stream keuze
Extravaganza
Hemelvaartsdag
Roostervrij

Online

Zie rooster

Online
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