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NIEUWSBRIEF 6 oktober 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Flexuren en bijlessen i.v.m. corona-leerachterstanden 

In verband met het afstandsonderwijs van de afgelopen twee schooljaren zijn er bij 
onze leerlingen mogelijk achterstanden ontstaan. Om deze achterstanden weg te 
werken, bieden we op school extra flexuren aan. Hierover bent u in een eerdere 
nieuwsbrief geïnformeerd.  
 
Vanaf dit moment kunnen leerlingen die (naast de flexuren) extra hulp nodig hebben 
dat aanvragen in de vorm van bijlessen door (oud-)leerlingen. Deze bijlessen zijn 
bedoeld voor de leerlingen waarbij de ondersteuning in de flexuren niet afdoende óf 
niet mogelijk is.  
 

Aanmelden voor deze bijlessen kan alleen na overleg met de vakdocent en (indien 
mogelijk) na deelname aan een flexuur voor dat vak. Leerlingen mogen t/m periode 2 
gebruik maken van maximaal 10 bijlessen. Vanaf periode 3 kunnen leerlingen 
opnieuw gebruik maken van 10 bijlessen. 
 
De bijlessen aan onderbouwleerlingen worden veelal door onze eigen 5H en 6V 
leerlingen verzorgd en vinden fysiek op school plaats.  
 
Bijlessen voor de leerlingen in de bovenbouw worden verzorgd door oud-leerlingen. 
Deze lessen vinden grotendeels online plaats. 
  
U kunt bijlessen aanvragen via bijles@elzendaalcollege.nl   
  

Lesuitval  
Afgelopen weken is er helaas meer lesuitval geweest dan gewenst. Het heeft te 
maken met extra activiteiten voor leerlingen die georganiseerd zijn, met extra 
scholing voor het personeel en ook met de verkoudheidsgolf die rondwaart. We 
hebben meer zieke collega’s of collega’s die getest moeten worden dan dat we in 
deze periode hadden verwacht.   

 
Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

2H 1 leerling 

4V 1 leerling 

 

mailto:bijles@elzendaalcollege.nl
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Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren 
heeft dit verstrekkende gevolgen. Het Elzendaalcollege helpt de GGD daarom om de 
impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart te 
brengen. Dit doen wij door het uitzetten van een online vragenlijst onder de 
scholieren van klas 2 en 4. Het gaat om een extra meting van de 
Gezondheidsmonitor Jeugd; de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. 
Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 2 en 4 ontvangen hierover meer informatie. 

 
Griekenlandreis 
Afgelopen zaterdag is een groep leerlingen van 6-vwo naar Griekenland vertrokken. 
De reis van het cluster Latijn is vorig schooljaar twee keer uitgesteld en kon nu 
eindelijk doorgang vinden. We wensen de groep een leerzame reis!  
 
 

 
 
 

Doe mee aan de informatica Olympiade!     
Het is oud nieuws om te vertellen dat ICT-vaardigheden (als onderdeel van de 21e 
eeuwse vaardigheden) in de tijd waarin we leven heel belangrijk zijn. De school 
besteedt hier dan ook volop aandacht aan. Denk daarbij aan tijd in de lessen, het 
aanbieden van de vakken D&I en Informatica en aandacht voor landelijke projecten. 
Op dit moment is de Informatica Olympiade gestart. Vind jij programmeren (oftewel 
logisch nadenken) leuk? Kijk dan snel op de website 
https://www.informaticaolympiade.nl Hier vind je, behalve de info over de olympiade, 
ook de opgaven.  
 
De overheid is nadrukkelijk bezig om meer meiden  te enthousiasmeren voor dit 
gebied. Uit eigen leservaring kan ik twee dingen bevestigen. Ja, het is nog altijd een 
heel populair gebied bij de jongens. En nog belangrijker. Ja, de producten worden 
veel beter als er door een groep van jongens en meisjes aan gewerkt wordt. 
Er is dan ook een apart onderdeel van de olympiade alleen voor meisjes. (Sorry 
jongens, ladies first). Nieuwsgierig? https://sciencemakers.nl/nieuws/programmeren-
laat-dat-maar-aan-deze-meiden-over 
 

https://www.kennisnet.nl/artikel/6648/alles-wat-u-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/
https://www.informaticaolympiade.nl/
https://sciencemakers.nl/nieuws/programmeren-laat-dat-maar-aan-deze-meiden-over
https://sciencemakers.nl/nieuws/programmeren-laat-dat-maar-aan-deze-meiden-over
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En als laatste wil ik je alvast informeren over de Codeweek. https://codeweek.eu Net 
als het vorig jaar zal de school hier ook weer aandacht aan besteden.   
 
Heb je nog vragen? Neem gerust contact met me op.  
Leo Nabben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CodeWeek  

De EU-programmeerweek is een initiatief waarin creativiteit, probleemoplossing en 

samenwerking worden gestimuleerd door middel van programmeren en andere 

technische activiteiten. We willen je graag uitnodigen om hier aan mee te doen. 

Waarom meedoen? 

Programmeren helpt je vaardigheden voor de 21ste eeuw, zoals computational 
denken, probleemoplossend denken, creatief zijn en goed kunnen samenwerken 
bevorderen. Bovendien is het keileuk! 

 

9-24 OKTOBER 2021 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
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Wedstrijd 

De school organiseert een wedstrijd met twee categorieën. Dus ook met twee 

winnaars! Het thema is……… Kunstmatige Intelligentie. 

Categorie 1: Maak een “beeldverhaal” met Visual Novel Maker. Dit programma kun je 

twee weken gratis gebruiken. En dat past dan mooi bij de twee weken die de 

Codeweek duurt. Je kunt het programma hier downloaden. Wil je eerst even kijken 

hoe het allemaal werkt? Dan zijn deze Youtube filmpjes een aanrader. Het is heel fijn 

om als team (duo?) deel te nemen aan deze categorie. Met Visual Novel Maker ben 

je namelijk zowel met het verhaal, met de graphics en met het programmeren bezig. 

En wie is nu goed in al deze dingen?  

Categorie 2: Dit is eigenlijk een vrije categorie. Je bepaalt zelf welke software je 

gebruikt. Je zou dus een spel kunnen maken met Scratch, Unity, Godot of 

Gamemaker. Maar je zou ook een (LEGO)robot kunnen bouwen en programmeren . 

Er is maar één voorwaarde. Je moet hebben geprogrammeerd.  

Inleveren? 

Je product moet uiterlijk 29 oktober (de laatste dag van de herfstvakantie) 

ingeleverd zijn bij Leo Nabben (leo.nabben@elzendaalcollege.nl) Voor al je vragen 

over deze wedstijd kun je ook bij hem terecht. 

 
 

 
BLIJF VOORZICHTIG 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://www.rpgmakerweb.com/products/visual-novel-maker
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpP2jydFSpmaUToWX4Dclml1NpLUJJtFs
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Week 41, 42 en 43 uit de jaarplanner 
 

Week 41 Datum Tijd Wie Activiteit Extra informatie 

Ma 11 okt 13:30 – 15:30 uur Leerlingen die 
Kurzweil gaan 
gebruiken 

Training Kurzweil  Betreffende leerlingen 
hebben informatie 
ontvangen 

Di 12 okt 14:00 – 16:00 uur Leerlingen 4 mavo MBO event de Leijgraaf Informatie volgt 

 12 okt In de les LB Klas 3Hc, 3Ha en 
3Ab 

Gastles Fair Trade  

Wo 13 okt     

Do  14 okt     

Vr  15 okt     

Week 42 Datum Tijd Wie Activiteit Extra informatie 

Ma 18 okt In de les LB 3Ac Gastles Fair Trade  

Di 19 okt  Alle leerlingen van 
examenklassen 

Examenvreestraining  

Wo 20 okt Minirooster. Tevens 
vervallen de lessen 
na het 6e lesuur 

Alle leerlingen Open huis  

Do  21 okt 1e uur vrij Alle leerlingen   

 21 okt In de les LB 3Aa Gastles Fair Trade  

Vr  22 okt     

 22 okt In de les LB 3Hb, 3Hd, 3AGa, 
3He 

Gastles Fair Trade  

Week 43 Datum Tijd Wie Activiteit Extra informatie 

  Hele week Alle leerlingen Herfstvakantie  

 

• In week 41 zijn er groepsbesprekingen waardoor het 7e, 8e en 9e uur kunnen vervallen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


