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NIEUWSBRIEF 22 september 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Terugkoppeling online informatieavond 20 september 2021 
Op verzoek van ouders van de Medezeggenschapsraad en het Ouderteam is een 
online informatieavond georganiseerd over coronamaatregelen op het 
Elzendaalcollege.  
 
We hebben de bijeenkomst op korte termijn gepland. Hierdoor hebben we de 
uitnodiging voor deelname niet eerder kunnen versturen.  
 
Ruim 200 belangstellenden hebben de informatiebijeenkomst online bijgewoond. Er 
zijn via de chat vragen gesteld. De vragen en daarbij behorende antwoorden en ook 
de PowerPointpresentatie, zijn als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.  
 

Lessen via Zoom bij ziekte   
Wanneer u uw zoon/dochter ziekmeldt, gaan wij er in principe vanuit dat hij/zij te ziek 

is om de lessen te volgen. Mocht hij/zij toch via Zoom de lessen willen volgen, 

bijvoorbeeld omdat hij/ zij verkoudheidsklachten heeft en/ of in afwachting is van een 

testuitslag, dan kunt u de wens voor Zoom bij de ziekmelding aangeven. Dit kan 

zowel telefonisch als via de Magister ouder-app. In het laatste geval geeft u uw wens 

door bij beschrijving.  

Puntkommadag 6vwo  
Op 5 oktober gaan de  leerlingen van 6vwo met hun mentor aan de slag met de 
eigen ontwikkeling en de vervolgstudie. Door middel van diverse opdrachten en 
spelactiviteiten gaan de leerlingen die dag op zoek naar hun ambities en 
kernkwaliteiten. Ze krijgen handvatten om te kunnen denken vanuit een groeiende 
mindset. Groeien van: Ik kan dit niet naar Ik kan dit nóg niet. 
 

Communiceren met kinderen – 4 oktober 19.30 uur 
Op maandag 4 oktober wordt er vanuit de GGD een webinar aangeboden met als 
thema ‘Communiceren met kinderen’ voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 
jaar. 
 
Een vol leven, herrie in huis, scrollen door je mail terwijl je de baby de fles geeft. Op 
weg naar voetbal snel bedenken wat je vanavond gaat eten. Soms loopt je hoofd 
over en blijft er maar een half oor over voor je kind(eren), terwijl jouw aandacht en 
betrokkenheid juist zo belangrijk voor hen zijn. Hoe communiceer je met ‘hart en ziel’ 
met je kind?  
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Echt contact is van levensbelang. Kinderen voelen zich gezien en worden daar 
sterker en blijer van. Wat kun je doen om de band met je kind te versterken? Dit 
webinar helpt je daarbij. Je krijgt praktische tips krijgt en doet nieuwe inspiratie op. 
Online, gewoon vanuit thuis. Meld je via deze link aan. 
 

Bericht vanuit Sociom 
Berttina en Thygo (jongerenwerkers Sociom) stellen zich voor: 
 
N.a.v. wensen vanuit de leerlingenraad zijn wij, Berttina en Thygo, in maart 2021 
gestart op beide locaties. Wij zijn jongerenwerkers en werkzaam bij Sociom. Een 
aantal van jullie heeft ons al zien lopen of in de klas gezien. Dit schooljaar gaan we 
hier mee door! 
 
Wij zijn er voor de leerlingen; we bieden een luisterend oor en motiveren en 
stimuleren de leerlingen om actief te blijven meedoen op school. Dit gebeurt in de 
klas, in de pauzes en soms individueel. Naast het stukje mentale ondersteuning 
willen wij ook aan de slag met het gemis van sociale contacten. Hiervoor gaan we 
ook nog toffe activiteiten organiseren! Mochten er leuke ideeën of initiatieven zijn in 
een van jullie klassen dan verwijs ze vooral door naar ons! Wij helpen graag    
 
Vanaf 30 september is er iedere donderdag vanaf 15:30 uur een leuke activiteit of 
gamehoek om te chillen.  
De activiteiten worden van tevoren aangekondigd en in Magister gezet. Houd 
Magister dus goed in de gaten! 
 
Ben je nieuwsgierig? Komt gerust langs in S062 (naast het muzieklokaal). 
 
Groetjes!  
 
Berttina & Thygo 

 
 

 
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 
Nienke Nagelmaeker – conrector onderwijs 
Lisette Verstegen – waarnemend rector 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F%25D1%2581ursus%2Fwebinar-communiceren-met-kinderen%2F&data=04%7C01%7Ca.poelen%40ggdhvb.nl%7C7df3d6baba614a16669208d978178579%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637672865451471795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1mWs7YkluTy8OMzClzE5h0bHxJefA2lgL6SyFitiUt8%3D&reserved=0
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Week 39 en 40 uit de jaarplanner 
 

Week 39      

Ma 27 sept 19:00 uur Ouders uit 
ouderteam (OT) 

Overleg met ouderteam  

Di 28 sept     

Wo 29 sept  Leerlingen klas 2Ac, 
2Ab en 2Ma 

Theatervoorstelling Helder 
Check it Out 

De voorstelling zal 
tijdens een les 
plaatvinden 

 29 sept 9:00 uur tot 20:00 
uur 

Leerlingen klas 5H + 
6V 

Efteling  

Do  30 sept  Leerlingen klas 2Ga, 
2Mb, 2Ha en 2Hb 

Theatervoorstelling Helder 
Check it Out 

De voorstelling zal 
tijdens een les 
plaatvinden 

Vr  1 okt  Leerlingen klas 2Aa, 
2Hd, 2Ad en 2Hc 

Theatervoorstelling Helder 
Check it Out 

De voorstelling zal 
tijdens een les 
plaatvinden 

Week 40      

Ma 4 okt 8:30 – 11:00 uur Alle leerlingen die 
nog geen foto 
gemaakt hebben 

Inhaaldag Fotograaf  

Di 5 okt Hele dag Leerlingen 6 vwo Puntkommadag  Informatie volgt via de 
mentor 

Wo 6 okt     

Do  7 okt Vanaf 19:00 uur Betreffende ouders 
hebben een 
uitnodiging 
ontvangen 

Informatieavond Kurzweil  

Vr  8 okt     

 


