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NIEUWSBRIEF 17 november 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Zelftesten 
Het blijft belangrijk dat niet-immune leerlingen preventief twee keer per week thuis 
een zelftest afnemen. Door preventief zelftesten worden besmettingen en verdere 
verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk voorkomen. 
 
De zelftesten kunnen in gebouw S en B opgehaald worden bij de coördinatoren en 
conciërges.  
 
Leerlingen die immuun zijn en de zelftest preventief willen gebruiken, kunnen de 
zelftesten ook ophalen.  
 

Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

2H 1 leerling 

 

TeamAlert: Show Yourself (derde klassen) 
Helaas heeft TeamAlert aangegeven op 18 november a.s. onvoldoende 
medewerkers voorhanden te hebben om hun programma op onze school te kunnen  
presenteren.  
 
In overleg met TeamAlert gaan we kijken of een passende datum te vinden is in de 
maand december. 
De lessen van donderdag 18 november zullen volgens het reguliere rooster 
doorgaan. 
 
Nick Veekens, coördinator 3 en 4 mavo 
Charles Stax, coördinator 3 havo/vwo 
 

On Stage voor 2 mavo 

Alles mag je worden, behalve ongelukkig. Beloofd? 
 
Voor de vierde keer wordt samen met onze vestiging in Gennep, met het 
Merletcollege én met Metameer voor onze leerlingen van 2 mavo On Stage 
georganiseerd. On Stage is er speciaal voor VMBO-leerlingen om hen kennis te laten 
maken met beroepsbeoefenaars in hun eigen regio.  
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On Stage houdt onder andere in dat er een beroepenfeest wordt georganiseerd waar 
leerlingen met beroepsbeoefenaars in gesprek gaan om te polsen of het een 
interessant beroep is. Als er een match is, kunnen leerlingen een ochtend of een 
middag op bezoek komen bij deze beroepsbeoefenaar. Dit concept sluit goed aan bij 
LOB (Loopbaanoriëntatie en-begeleiding).  
 

Op 15 februari vindt het beroepenfeest plaats in het Inspyrium in Cuijk en op 29 en 
31 maart zijn de Doe Dagen. Hiervoor zijn veel beroepsbeoefenaars en bedrijven in 
alle sectoren nodig. Daarom doen we nu een beroep op u als ouder! Vindt u het leuk 
om leerlingen een kans te bieden en kennis te laten maken met uw bedrijf of beroep, 
of kent u misschien beroepsbeoefenaars die dit leuk vinden, dan kunt u zich 
aanmelden. De benodigde info kunt u vinden in bijgaande flyer. 
 
Ter voorbereiding krijgen onze tweedejaars mavoleerlingen op 18 februari het 6e of 
7e uur een training waarin zij leren hoe je naar iemand toe kunt stappen en een 
goede eerste indruk kunt maken zodat er hopelijk de gewenste match met de 
gekozen beroepsbeoefenaar uit voortkomt. 
 

LOB-platform 

Bestemd voor de ouders van de leerlingen van 3 en 4 mavo. 
 
Op ons LOB-platform www.elzendaalcollege-lob.nl staat nieuws. Kijk er regelmatig 
op.  
 
De open dag van ROC Nijmegen gaat NIET door. 
 
Henriëtte Berkvens 
Decaan Mavo, docent Engels 

 
EC Muziekklas 

Bespeel je een instrument, of zing je graag? Dan is dit iets voor jou! 
 
Binnenkort starten de repetities van de EC muziekklas weer. De EC muziekklas is dé 
manier om lekker muziek te maken met andere muzikale leerlingen van het 
Elzendaalcollege.  
 
Het maakt niet uit of je in de brugklas zit en misschien nog maar net een instrument 
bespeelt, of dat je bijvoorbeeld in de bovenbouw zit en al jaren ervaring hebt. 
Iedereen kan meedoen! 
 
Aanmelden kan via het onderstaande e-mail adres: 

maarten.scheepens@elzendaalcollege.nl  

• Vermeld in je mail de volgende gegevens: voornaam en achternaam 

• Klas 

• Welk instrument je bespeelt/dat je graag zingt 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 26 november. 

http://www.elzendaalcollege-lob.nl/
mailto:maarten.scheepens@elzendaalcollege.nl
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Bij voldoende inschrijvingen is de eerste bijeenkomst op dinsdagmiddag 30 
november tijdens het 8e uur. Wil je graag meedoen, maar heb je dinsdag het 8e uur 
les? Geef je dan toch op, misschien heb je in de volgende periode een ander rooster, 
waardoor je wel mee kunt doen. 
 
Natuurlijk zullen we met de EC muziekklas ook een aantal leuke optredens geven. 
Voor vragen kun je altijd terecht bij één van de muziekdocenten. 
 
Met muzikale groeten, 
de muzieksectie 
 

 

 
Extravaganza – Techteam 

Ben je geïnteresseerd in de techniek achter het geluid en het licht bij concerten en 
theatervoorstellingen?  
 
Geef je dan op voor het TECHTEAM van Extravaganza! 
 
Bij het techteam leer je in een aantal bijeenkomsten hoe het geluid en het licht werkt. 
Daarnaast zorgen we er samen voor dat alles tijdens de uitvoeringen van 
EXTRAVAGANZA op 17 en 18 februari perfect in orde is. 
 
Interesse? Geef je op door een mail te sturen naar: 
extravaganza@elzendaalcollege.nl. Vermeld in het onderwerp het woord: Techteam 
 

 

mailto:extravaganza@elzendaalcollege.nl
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Personele wijzigingen 
De lessen van mevrouw Liebrand vallen de komende week uit. We zijn op zoek naar een 

oplossing. Wij houden u op de hoogte. 

 

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

 
 

 
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 

 

 
 

Pagina 5: week 47 en 48 uit de jaarplanner  
  

mailto:info@elzendaalcollege.nl
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Week 47 en 48 uit de jaarplanner 
Week 47 Datum Tijd Wie Activiteit Extra 

informatie 

Ma 22 nov     Start periode 2   

  22 nov 18:45 – 
21:30 
uur 

Ouders 
leerlingen 
klas 3h 

Voorlichtingsavond 
profielkeuze 

Online 

Di 23 nov Hele 
dag 

Leerlingen 
klas 1 en 2 

Online lessen 
i.v.m. meeloopdag 
leerlingen groep 8 

 

Wo 24 nov Hele 
dag 

Leerlingen 
klas 1 en 2 

Online lessen 
i.v.m. meeloopdag 
leerlingen groep 8 

 

  24 nov 18:30 – 
21:45 

Ouders 
leerlingen 
klas 3v 

Voorlichtingsavond 
steamkeuze 

Online 

Do 25 nov         

Vr 26 nov Hele 
dag 

Leerlingen 
van klas 4m, 
5h en 6v met 
tekenen in het 
pakket 

Excursie Informatie 
volgt 

Week 48 Datum Tijd Wie Activiteit Extra 
informatie 

Ma 29 nov 19:30 
uur 

Ouders Ouderavond “wij 
lezen ons 
mediawijs” door 
Freek Zwanenberg 

  

  29 nov 19:00 – 
21:15 
uur 

Ouders 
leerlingen 
klas 4v 

Voorlichtingsavond 
profielkeuze 

Online 

Di 30 nov         

Wo 1 dec         

Do 2 dec 09:00 – 
13:40 
uur 

Leerlingen uit 
6v met 
Cambridge 

Written exams van 
Cambridge 
Proficiency 

 Informatie 
volgt 

Vr 3 dec  11:10 – 

11:50 

uur 

15:10 – 
17:10 
uur 

Leerlingen uit 
6v met 
Cambridge 

 Speaking exams 
van Cambridge 
Advanced en 
Proficiency 

Informatie 
volgt 

Za 4 dec  Leerlingen uit 
6v met 
Cambridge 

Written exams van 
Cambridge 
Advanced 

Informatie 
volgt 

 
• Op 29 t/m 2 december zijn er groepsbesprekingen waardoor het 7e, 8e en 9e uur kunnen 

vervallen. 


