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NIEUWSBRIEF 3 november 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
COVID-19  
Met de herfst in aantocht zien we dat landelijk het aantal besmettingen oploopt, zo 
zijn er ook op onze school een aantal besmettingen bekend. We hopen dat iedereen 
die dit betreft goed en vlot herstelt.  
 
Vorig jaar hebben we het bron- en contactonderzoek binnen school deels van de 
GGD overgenomen. Dat betekende dat wij mogelijke nauwe contacten informeerden 
over een positief geteste leerling. Dit schooljaar is dat niet meer mogelijk. In de 
regelgeving is er voor de nauwe contacten een verschil tussen immune en niet-
immune personen (voor uitleg zie bijlage I op pagina 7), waar wij niet naar mogen en 
niet naar willen informeren.   
 
We blijven wel alle ouders van de klas of jaarlaag via een brief informeren over 
iedere besmetting binnen de klas of jaarlaag. Ook wordt het aantal besmettingen 
wekelijks gedeeld in de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van het aantal 
besmettingen binnen de klas of jaarlaag van uw kind.  
 
Graag willen we er iedereen nogmaals op wijzen dat het nog steeds van belang is 
dat we bij besmettingen alert zijn en met klachten direct testen. Wanneer een leerling 
positief is getest horen we dat graag.   
 
In het geval van besmetting of quarantaine is het mogelijk lessen op afstand te 
volgen. Dit kan telefonisch of bij de ziekmelding via Magister aangegeven worden. 

 
Persconferentie 2 november 
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet over nieuwe maatregelen 
tegen de verspreiding van COVID-19 voeren we een aantal maatregelen zo snel als 
mogelijk weer in: 

− 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen en personeel en het personeel 
onderling 

− in alle lokalen zetten we de tafels drie aan drie. Het staat collega’s vrij om 
deze tijdens hun les te verplaatsen 

 
Verder zijn er aantal zaken waarover we nog besluiten nemen: 

− pauzeplekken voor de leerlingen; leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter 
afstand te houden. We gaan kijken of we pauzeplekken kunnen bieden voor 
leerlingen die dat wel willen.   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen
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− ouder- en informatieavonden op school; we onderzoeken of we deze avonden 
kunnen organiseren op 1,5 meter afstand. 

− excursies en activiteiten buiten school; we onderzoeken of we een 
coronatoegangsbewijs nodig hebben voor activiteiten buiten school zoals een 
museumbezoek. Mogelijk moeten we activiteiten aanpassen.   

 
De mondkapjesplicht komt (nog) niet terug op onze school. Eenieder die zich echter 
prettiger voelt mét een mondkapje moedigen we aan deze te gebruiken.  
 
De nieuwe richtlijnen, specifiek voor het voortgezet onderwijs, zijn er nog niet. We 
verwachten deze begin volgende week. We informeren u over onze besluiten in de 
volgende nieuwsbrief of eerder indien noodzakelijk.  

 
Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

1AG 4 leerlingen 

3H 2 leerlingen 

4H 1 leerling 

5V 1 leerling 

6V 2 leerlingen 

 
Voorlichtingsavond 19 november door oud-leerlingen 
Op vrijdag 19 november geven oud-leerlingen op onze school voorlichting over hun 
studie aan leerlingen van klas 3 t/m 6 havo en vwo.  
We streven ernaar deze door te laten gaan, waarbij veiligheid voorop staat. We 
hopen deze te kunnen organiseren op 1,5 meter afstand voor onze leerlingen in het 
gezelschap van één ouder. Een en ander is afhankelijk van mogelijk nieuwe 
maatregelen die bekend worden gemaakt op de persconferentie op 12 november. 
 
We houden u op de hoogte!  

 
NIEUW: alles over LOB op één plek 
Het hele leven staat in het teken van keuzes maken, soms grote, soms kleine. Soms 
is het fijn om hierin geholpen te worden. De decanen van het Elzendaalcollege 
begeleiden de leerlingen in de zoektocht naar een passende vervolgopleiding in de 
vorm van Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB).  
 
Om onze leerlingen en u als ouder/verzorger zo goed mogelijk te informeren over 
LOB, hebben we een platform ontwikkeld: www.elzendaalcollege-lob.nl. Op deze 
plek vindt u allerlei informatie over vervolgopleidingen, relevante links, een overzicht 
van open dagen en het laatste nieuws van de vervolgopleidingen.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elzendaalcollege-lob.nl/
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Extravaganza 
Het thema van Extravaganza 2022 is bekend! In 
de school zijn inmiddels overal herfstbladeren, 
zonnen, bloemen en sneeuwvlokken te zien. We 
nemen je mee door de vier seizoenen en dit is 
een oproep aan alle acteurs, dansers, bands, 
solisten, fashionista’s, creatievelingen en durfals 
die een geweldige ervaring willen voor een groot 
publiek.  
 
Extravaganza is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot een geweldige avond waarbij leerlingen een 
paar honderd toeschouwers mogen overdonderen 
met hun muziek, theater, modeontwerpen, 
verhalen, dans en design.  
 
De audities zijn al op 23 en 26 november. Iedereen kan zich vóór de komende 
proefwerkweek inschrijven via extravaganza@elzendaalcollege.nl. 
 
Waarom is die inschrijving nu al? Alle creatieve ideeën gaan we van november tot 
februari begeleiden, zodat iedereen beter leert zingen, dansen, acteren etc. Hiervoor 
halen we experts de school in. Op 17 en 18 februari zijn er dan twee avonden 
waarbij we de aula van gebouw S omvormen tot een enorme schouwburgzaal, dus 
noteer die data alvast in je agenda. De afgelopen jaren is al gebleken dat 
Extravaganza voor het publiek geweldig is, maar minstens zo onvergetelijk voor de 
deelnemers zelf. Bedenk dus snel iets binnen het thema en meld je aan. 
 

Vanuit de GGD een reminder voor de ouderavond Check it Out voor 
ouders van klas 2 (Eerder verschenen in de nieuwsbrief van 20 oktober.) 
Op donderdag 4 november om 19:55 uur is er een online thema-avond Çheck It Out 
met medewerking van kinderarts Harmen Haanstra van het Maasziekenhuis 
Boxmeer en preventiewerker Daniëlle Ketelaars van Novadic-Kentron voor alle 
ouders van leerlingen uit klas 2.  
 
Wij bieden een interactieve voorstelling met herkenbare ouder-kind sketches.  
U kunt deelnemen aan de livestream via deze link.  

LET OP: We vragen u of u de online bijeenkomst wilt bekijken op uw laptop/ 
computer. Houdt uw telefoon bij de hand voor vragen die we u gaan stellen via 
menti.com.  
 
En is het al gelukt om de 5 vragen van het onderzoeksteam van de GGD te 
beantwoorden? Zo niet, dan kan dat alsnog via deze link. We stellen uw bijdrage 
zeer op prijs. Het helpt ons als GGD om inzicht te krijgen in de beeldvorming van 
ouders over middelengebruik en jongeren. 
 
En mocht het niet lukken om de avond ‘live’ mee te maken dan kunt u via de 
aanmeldlink de thema-avond later alsnog terugkijken.   
 

mailto:extravaganza@elzendaalcollege.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FauwGDYDGM0o&data=04%7C01%7Cj.zuijlen%40ggdhvb.nl%7C0d5036f331e94382b47708d98f0b1cfe%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637698100150795808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZusTfPJWxxOignZcruof%2BZdzIjrLONiRLSbtxxhNPHE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurveys.enalyzer.com%2F%3Fpid%3Dbsafemuh&data=04%7C01%7Cy.dieks%40ggdhvb.nl%7C533de3c62e5842ca37ed08d98d911cce%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637696476653529342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DCXAv6LWIXTTIwQ6N4w0zA3hT6P0xGt%2F0%2BeZgHuR41c%3D&reserved=0
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Uitnodiging webinar ouders klas 1 en 2 Mediawijs met het 
jeugdboek Katvis door Bureau Jeugd & Media en BiblioPlus 
Het Elzendaalcollege, Merletcollege, Metameer en BiblioPlus werken samen aan het 
leesoffensief ‘Momentje vrij? Boek erbij!’. We stimuleren hiermee de leescultuur 
onder jongeren. Mediawijs met het jeugdboek Katvis staat de komende periode 
centraal. Onderstaande informeert u hierover. 
 
De komende weken ontvangen alle eerste- en tweedeklassers van het 
Elzendaalcollege, Metameer en het Merletcollege het boek Katvis van Tjibbe 
Veldkamp in het kader van Nederland leest Junior.  
Katvis gaat over een jongen die vanwege een 'online vriend' op avontuur gaat. In de 
lessen Nederlands zal expliciet aandacht besteed worden aan dit boek. 
In de schouwburg in Cuijk zal op 13 december een debatmiddag tussen de drie 
scholen georganiseerd worden en daarvoor is ook de schrijver uitgenodigd. Van 
iedere school nemen een paar leerlingen deel aan het debat. Klasgenoten van de 
leerlingen die deelnemen zijn welkom in de schouwburg. 
 
Op 29 november van 19:30 uur tot 20:30 uur verzorgt Freek Zwanenberg van Bureau 
Jeugd & Media voor alle ouders van het Elzendaalcollege, Metameer en het 
Merletcollege een bijzonder webinar over Katvis. Misschien heeft u er al met uw kind 
over gesproken. Pak het boek er gerust eens zelf bij om in de wereld van Katvis te 
duiken. Aan de hand van het boek geeft Freek tips over mediawijsheid. Hoe kun je 
iemand online vertrouwen? Hoe beveilig je jezelf digitaal? Er is deze avond ook 
ruimte om vragen te stellen. 
 
Webinarlink 

Gebruik deze link om op 29 november om 19.30 uur het webinar te volgen.  

Nieuwsgierig geworden?  

Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd en Media vertelt in dit filmpje meer over de 

online ouderavond: Mediawijs met het jeugdboek Katvis. 

Voorlichting Halt klas 2 
Op 11 en 12 november, tijdens de week van de mediawijsheid zal tenslotte voor alle 
tweedeklassers een voorlichting volgen over online veiligheid door medewerkers van 
bureau Halt.  
 
 
                                                                            

 

 

 

https://jeugdenmedia.webinargeek.com/jeugdboek-katvis-en-mediawijsheid/join/2zm2lbxt
https://www.youtube.com/watch?v=YCpfqfZH9aI
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TeamAlert: Show Yourself (derde klassen) 18 november 
Zet je VR-bril op en ervaar hoe jij er in het donker op de fiets uitziet vanuit een 
ander perspectief! 
 
Als vervolg op de fietsverlichtingsactie komt TeamAlert op donderdag 18 november 
(na toetsweek 1) van 09.30-15.15 uur voor de derde klassen met het project Show 
Yourself. 
 
Tijdens Show Yourself gaan medewerkers van TeamAlert het gesprek aan met de 
leerlingen. Zo komen zij erachter wat de sociale norm is omtrent fietsverlichting. Een 
aantal leerlingen krijgt een virtualrealitybril op met een 360-gradenfilmpje over 
fietsverlichting. In dit filmpje kijkt de leerling vanuit het perspectief van een 
autobestuurder en ziet hij/zij het verschil tussen geen, slechte en goede 
fietsverlichting. De andere leerlingen kijken mee op het scherm. Door het verschil te 
laten zien, zien leerlingen in hoe slecht ze zichtbaar zijn zonder fietsverlichting en 
hoe ze opvallen met goede fietsverlichting. 
 
Na het ervaringselement gaan de jongeren de deal aan om voortaan met verlichting 
te fietsen. Door een handtekening te zetten op een dealkaart en die in een 
doorzichtige bol te doen, maken ze een belofte en zien ze ook wat de sociale norm 
is. Als beloning en herinnering aan de gemaakte deal, krijgen de jongeren 
fietsverlichting. 
 
Per klas wordt hieraan een halve les besteed. Het schema voor deze dag wordt tijdig 
aan leerlingen, docenten en ouders bekend gemaakt. 
 
Nick Veekens, coördinator 3 en 4 mavo 
Charles Stax, coördinator 3 havo/vwo 
 
 

 

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 
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Week 44 en 45 uit de jaarplanner 
 
 

Week 44 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 Tijdens de les 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 

Week 46 Datum Tijd Wie Activiteit Extra informatie 

Ma 15 nov Hele dag Alle leerlingen Toetsweek 1 Zie rooster 

Di 16 nov Hele dag Alle leerlingen Toetsweek 1 Zie rooster 

Wo 17 nov Hele dag Leerlingen klas 4, 5 
en 6 

Toetsweek 1 Zie rooster 

 17 nov Hele dag Leerlingen klas 1,2 
en 3 

Les Volgens lesrooster 

Do  18 nov Hele dag Leerlingen klas 4,5 
en 6 

Inhaaldag Toetsweek 1 Zie rooster 

 18 nov 19:15 – 21:45 uur Leerlingen en 
ouders klas 3 en 4 
mavo 

Voorlichtingsavond 
vervolgonderwijs 

 

Vr  19 nov Hele dag Leerlingen klas 4,5 
en 6 

Inhaaldag Toetsweek 1 Zie rooster 

 19 nov Hele dag Leerlingen 5 en 6 
vwo met wiskunde 
D 

Wiskunde D dag  

 19 nov 19:15 – 21:45 uur Leerlingen en 
ouders van klas 
3h,3v,4h,4v,5h,5v,6v 

Voorlichtingsavond 
HBO/WO 

Informatie volgt 

 

 
 
Reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom: info@elzendaalcollege.nl 
 
 
  

mailto:info@elzendaalcollege.nl
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Bijlage I 

Onderscheid immune en niet-immune personen 

• Een persoon wordt als immuun beschouwd als deze:  

o 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van 

Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF  

o 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft 

gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF  

o 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF 

o COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. 

 Immune personen: 

o moeten in quarantaine als ze wachten op een testuitslag of als ze positief 

getest zijn. In alle andere gevallen is er geen quarantaine. 

o hoeven geen zelftesten meer te doen. 

 

 Niet-immune personen: 

o moeten in quarantaine als ze wachten op een testuitslag of als ze positief 

getest zijn; als een huisgenoot koorts / benauwdheidsklachten heeft; als 

uit het BCO blijkt dat ze in contact zijn geweest met iemand met COVID-

19;  

o moeten 2x per week een zelftest doen. 

 

 


