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NIEUWSBRIEF 10 november 2021 
 

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

 
Vuurwerkincident 

Bericht van Lisette Verstegen, waarnemend rector: 

Afgelopen vrijdag heb ik u geïnformeerd over de vuurwerkincidenten op onze school. 

De leerlingen die erbij betrokken zijn, ondergaan hun straf. Zo gewoon als dat is, is 

het ook dat ze daarna ons vertrouwen weer krijgen. Zij moeten zich veilig voelen om 

hun schoolloopbaan goed te vervolgen.  

We zijn daarnaast in gesprek met coördinatoren, conciërges, de wijkagent en de 

jongerenwerkers van Sociom om onze aanpak op het vlak van de sociale veiligheid 

in deze onrustige coronacrisis te verbeteren. We houden u op de hoogte.  

 

Voorlichtingsavond oud-leerlingen 19 november 
In de bijlagen vindt u de uitnodiging en het (voorlopig) programma aangaande de 
studievoorlichtingsavond op vrijdag 19 november, gegeven door oud-leerlingen van 
het Elzendaalcollege. 
Mocht er een studie bij staan die bij u niet bekend is, kunt u meer informatie 
opzoeken over de opleiding via www.studiekeuze123.nl. 
 
Het is belangrijk erbij te vermelden dat alles onder voorbehoud is.  
Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden in het programma en/of de opzet van de 
avond. Na de persconferentie van 12 november sturen wij u een definitief bericht. 
 
Hopelijk tot vrijdag 19 november! 
 
Ninne Jeucken en Ivo Alink 
Decanen havo/vwo 

 
Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

1HA 1 leerling 

2A 1 leerling 

2H 2 leerlingen 

http://www.studiekeuze123.nl/
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3H 1 leerling 

4H  1 leerling  

4V 1 leerling 

6V 1 leerling  

 
 
TeamAlert: Show Yourself (derde klassen) 18 november 
In onze vorige mededeling hebben we aangegeven dat de indeling tijdig zal volgen. 
Het overzicht ziet er als volgt uit: 
 

2e  1e deel  3Ha  5e  1e deel 3Ma 

lesuur 2e deel  3Hb  lesuur 2e deel 3He 

       

3e  1e deel 3Mb  6e 1e deel 3Aga 

lesuur 2e deel 3Mc  lesuur 2e deel 3Ab 

       

4e  1e deel  3Hc  7e  1e deel 3Aa 

lesuur 2e deel 3Hd  lesuur 2e deel 3Ac 

 
Docenten en leerlingen ontvangen een meer uitgebreid overzicht. 
 
Nick Veekens, coördinator 3 en 4 mavo 
Charles Stax, coördinator 3 havo/vwo 
 
 

Schoolpasjes tijdens de toetsweek klas 4, 5 en 6 
Omdat er momenteel geen schoolpasjes geleverd zijn door de schoolfotograaf is het 

de bedoeling dat de leerling zijn/haar oude schoolpas of ID-kaart bij zich heeft tijdens 

de toetsweek. Wanneer de schoolpassen binnen zijn, worden ze uiteraard zo snel 

mogelijk uitgedeeld aan de leerlingen.  

Excuses voor het eventuele ongemak. 

 

Vanuit Sociom 

Wil jij een nieuwe sport proberen? Op donderdag 18 en 25 november én 2 december 

kun je meedoen met Brazilian JiuJitsu!  

Wat is Brazilian JiuJitsu? Braziliaans jiujitsu (BJJ) is een krijgskunst die zich richt op 

de verdediging, door middel van onder andere klemmen. Het doel is ervoor te zorgen 

dat een aanvaller zo snel mogelijk "afklopt". Het idee is dat zacht wint van hard. Met 

andere woorden: een kleiner, zwakker persoon kan met de juiste technieken en 

bewegingen zichzelf verdedigen tegen een sterkere, grotere aanvaller. 

Van 16.00-17.30 in Gymzaal 1. Inschrijven kan via Magister! LET OP: VOL=VOL! 
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Vanuit het OT 
Voor het ouderteam (OT) zijn we nog op zoek naar een ouder van een leerling op het 
mavo. Vindt u het leuk om in een team van andere ouders mee te praten over school, 
stuur dan een mailtje naar OuderTeamEC@gmail.com. 

 
 
 

 
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 46 en 47 uit de jaarplanner 
 

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 

Informatie volgt 

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 11:15 – 
16:30 uur 

Leerlingen klas 3v Bezoek kamp Vught   

  19 nov 19:15 – 
21:45 uur 

Leerlingen en ouders 
van klas 
3h,3v,4h,4v,5h,5v,6v 

Voorlichtingsavond 
HBO/WO 

Informatie volgt 

            

mailto:OuderTeamEC@gmail.com
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Week 
47 

Datum Tijd Wie Activiteit Extra informatie 

Ma 22 nov 18:45 – 
21:30 uur 

Ouders leerlingen klas 
3h 

Voorlichtingsavond 
profielkeuze 

Zie eerder 
ontvangen 
informatie 

Di 23 nov Hele dag Leerlingen klas 1 en 2 Online lessen i.v.m. 
meeloopdag 
leerlingen groep 8 

 

  23 nov 18:30 – 
21:45 

Ouders leerlingen klas 
3v 

Voorlichtingsavond 
steamkeuze 

Zie eerder 
ontvangen 
informatie 

Wo 24 nov Hele dag Leerlingen klas 1 en 2 Online lessen i.v.m. 
meeloopdag 
leerlingen groep 8 

 

Do 25 nov         

Vr 26 nov Hele dag Leerlingen van klas 
4m, 5h en 6v met 
tekenen in het pakket 

Excursie Informatie volgt 

 
 

 

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

 

mailto:info@elzendaalcollege.nl

