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NIEUWSBRIEF 20 oktober 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Fietsverlichtingsactie  

De dagen worden in rap tempo korter. Voor fietsers belangrijk om goed zichtbaar te zijn. 
Daarom kunnen leerlingen van het Elzendaalcollege op donderdag 4 november hun 
fietsverlichting laten controleren. 
 
De fietsen worden op school gecontroleerd. Leerlingen uit gebouw S kunnen van 12.00-
16.00 terecht bij Hans Lemmens van Tweewielers Cuijk. Marc Ermers uit Oploo is van 12.00-
16.00 beschikbaar voor de leerlingen uit gebouw B. Beiden zijn te vinden op het schoolplein 
bij de fietsenstalling. 
 
De leerlingen worden gewezen op eventuele gebreken en kunnen in diezelfde week kleine 
reparaties aan hun fietsverlichting laten uitvoeren door de aangesloten fietsenmakers. De 
kosten voor de onderdelen, zoals de batterijen van de fietsverlichting, zijn voor rekening van 
gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis.  

 
Aandacht voor online veiligheid in de tweede klassen 
Jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets 
onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen 
wordt onderzocht aan de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden. 
Daarnaast worden gesprekken met de leerlingen gevoerd over de gevolgen van 
grensoverschrijdend gedrag op internet.  
 
De voorlichting wordt gegeven op 8 en 9 november door bureau HALT.  
 

Friet, snacks en grootverpakkingen 
Helaas komt het de laatste tijd weer steeds vaker voor dat leerlingen met friet, 
snacks en grootverpakkingen rondlopen in school. Omdat dit veel overlast 
veroorzaakt (denk hierbij aan stank en troep) is het niet toegestaan om friet, snacks 
en grootverpakkingen mee te nemen naar school. 
Wij rekenen op jullie medewerking. 
  
Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

4H 2 leerlingen 

4V 1 leerling 
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Uitnodiging online ouderavond: check it out voor ouders van klas 2 

(4 november) 
De afgelopen weken is er in klas twee veel aandacht besteed aan middelengebruik. 

Iedere klas heeft een voorstelling van Heldertheater gezien, op Ameland is met hulp 

van een jongerenwerker aandacht voor middelengebruik geweest, in de lessen is 

aandacht besteed aan het onderwerp en de mentoren van klas twee hebben 

voorlichting gekregen van Novadic/ Kentron. 

We ronden het onderwerp af met een online ouderavond voor de ouders van klas 2. 
Tijdens de ouderavond komt o.a. een kinderarts aan het woord. 
Het hele project is opgezet door de GGD in samenwerking met het Elzendaalcollege, 
PRO en Metameer. 
 
In de bijlagen vindt u meer informatie over aanmelden en de invulling van de 
ouderavond. Daarnaast vraagt de GGD om via een link 5 vragen te beantwoorden 
die inzicht geven in hoe u als ouder denkt over middelengebruik bij jongeren.  
 
Namens de GGD dank voor het invullen en hopelijk tot ziens op 4 november! 
 

Griekenlandreis  
Van 2 t/m 10 oktober jl. hebben 19 6V-leerlingen met Latijn, Grieks of geschiedenis in 
hun vakkenpakket een onvergetelijke reis naar Griekenland gemaakt. In deze negen 
dagen hebben zij bezoeken gebracht aan o.a. de Akropolis van Athene, de oude 
heiligdommen van Eleusis, Delphi, Olympia, Mycene, Korinthe en het theater van 
Epidauros. Elke bezienswaardigheid werd door de leerlingen zelf gepresenteerd en 
afgesloten met een creatieve interactieve opdracht zoals een quiz, een bezoek aan 
de Pythia of een voordrachtenwedstrijd. De reis werd afgesloten met het schitterende 
uitzicht bij de tempel van Poseidon op kaap Sounion, waar ook deze groepsfoto is 
gemaakt. 
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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 

 

Week 43, 44 en 45 uit de jaarplanner 
 

Week 43 Datum Tijd Wie Activiteit Extra informatie 

  Hele week Alle leerlingen Herfstvakantie  

Week 44 Datum Tijd Wie Activiteit Extra informatie 

Ma 1 nov     

Di 2 nov  Examenleerlingen 
die zich hebben 
aangemeld 

Examenvreestraining 3  

Wo 3 nov Hele dag Alle leerlingen Stille week geen B, C of D 
toetsen 

 

 3 nov 7:30 – 20:00 uur Alle leerlingen 5h, 
5v en 6v 

Voor het vak MW naar Den 
Haag 

 

Do  4 nov Hele dag Alle leerlingen Stille week geen B, C of D 
toetsen 

 

 4 nov  Vanaf 12:00 uur Alle leerlingen Fietsverlichtingsactie Zie info in de 
nieuwsbrief 

 4 nov Vanaf 20:00 uur Alle ouders van klas 
2 

Ouderavond Check it Out Zie bijlage 

Vr  5 nov Hele dag Alle leerlingen Stille week geen B, C of D 
toetsen 

 

Week 45 Datum Tijd Wie Activiteit Extra informatie 

Ma 8 nov Tijdens de les Alle 2e klassen Bureau Halt  

Di 9 nov  Examenleerlingen 
die zich hebben 
aangemeld 

Examenvreestraining 4  

 9 nov  Alle 2e klassen Bureau Halt  

Wo 10 nov Hele dag Alle leerlingen Toetsweek 1 Zie rooster 

Do  11nov Hele dag Alle leerlingen Toetsweek 1 Zie rooster 

Vr  12 nov Hele dag Alle leerlingen Toetsweek 1 Zie rooster 

 


