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NIEUWSBRIEF 24 november 2021 
 

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

Graag informeer ik u over de lesuitval sinds toetsweek 1. In onze regio lopen de 

besmettingen flink op en we merken de gevolgen op school.  

Als iemand in het huishouden besmet is met het coronavirus, moeten huisgenoten in 

quarantaine. Een aantal collega’s zit thuis in quarantaine en een aantal collega’s is 

ziek thuis. Het verschil met eerdere momenten van oplopende besmettingen in de 

afgelopen anderhalf jaar, is dat we destijds niet of nauwelijks te maken hadden met 

ziekteverzuim als gevolg van bijvoorbeeld griep of een flinke verkoudheid.  

De combinatie van het ‘normale’ ziekteverzuim en de thuisquarantaine leidt tot 

grotere lesuitval dan we gewend zijn. We zien overigens ook een toenemend aantal 

leerlingen dat in thuisquarantaine zit.  

We houden vinger aan de pols. Het is nu niet nodig om aanvullende maatregelen te 

nemen. We hopen van harte dat iedereen zich aan de huidige coronamaatregelen 

houdt om erger te voorkomen.  

Als u naar aanleiding van deze mail vragen, heeft dan kunt u deze stellen op 

info@elzendaalcollege.nl.  

Hartelijke groet, 

Lisette Verstegen 

(Waarnemend) rector 

 

Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

1HA 3 leerlingen 

2A 2 leerlingen 

2H 3 leerlingen 

4V 2 leerlingen 
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Sociale veiligheid: regels, afspraken en samen school maken 
Eerder hebben wij u gemaild n.a.v. een aantal vuurwerkincidenten. Naar aanleiding 

van het gebeurde in de school, maar ook na gesprekken die wij gevoerd hebben met 

de leerlingenraad, collega’s (coördinatoren, conciërges, mentoren, schoolleiders) en 

een ouder uit het ouderteam die tevens gedragsdeskundige is, hebben wij in school 

drie sporen ingezet. 

Een spoor waarin we handhavend optreden bij grensoverschrijdend gedrag teneinde 

iedereen een veilige plek te geven. Hier betreft het maatwerk voor enkelen. 

Een spoor waarin we schoolregels herzien hebben met als doel meer duidelijkheid te 

bieden voor eenieder in de school zodat we weten waar we elkaar op mogen 

aanspreken. De schoolregels vindt u in bijlage. De komende weken zal voor deze 

regels aandacht zijn in de lessen en wij stellen het op prijs als u ze thuis met uw kind 

bespreekt. 

Tot slot het derde spoor. Hier zetten we in op het samen school maken om nieuwe 

onrust te voorkomen dat en waarin we zorgdragen voor dat iedereen zich gezien en 

gesteund voelt.  Iedereen mag zichzelf zijn in onze school. Op de geplande 

studiemiddag van 11 januari gaan we met de leerlingen van de leerlingenraad in 

gesprek gaan over bovenstaande.  

We houden u op de hoogte.   

 

Nacht van Cuijk: game je mee? 

De Nacht van Cuijk is een game evenement voor en door leerlingen van ROC De 

Leijgraaf. Maar ook jij bent welkom! De eerstvolgende editie van de Nacht van Cuijk 

zal plaatsvinden op donderdag 23 december 2021 (aanvang vanaf 17:00). Meer info 

en inschrijven via:  https://nachtvancuijk.nl 

 

Herinnering: Uitnodiging webinar ouders klas 1 en 2 Mediawijs met 

het jeugdboek Katvis door Bureau Jeugd & Media en BiblioPlus 

 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.  

 

 

 

https://nachtvancuijk.nl/
https://jeugdenmedia.webinargeek.com/jeugdboek-katvis-en-mediawijsheid/join/2zm2lbxt
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Vanuit Sociom 

De eerste Brazilian JiuJitsu les zit erop! In een uur tijd zijn de eerste 

verdedigingsmoves geleerd, leerde je al iemand te vloeren én ervoor te zorgen hoe 

je zelf kan ontsnappen als je aangevallen wordt.  

Heb je vorige week gemist? Geen probleem! Je kan je nog inschrijven voor 25 

november én 2 december!   

Is dansen meer jouw ding? Dan kun je vanaf 9 december losgaan tijdens het Salsa 

dansen! Ook hier geldt; inschrijven via Magister en VOL = VOL!  

Personele wijzigingen 
Vanaf 29 november zullen de lessen Engels van Jos Rikken aan 1MHb en 1MHc 
overgenomen worden door Janna Gerrits. We heten Janna welkom op onze school 
en wensen haar veel plezier en succes! 
 
Hanneke Ijdema is aangenomen als NT-2 specialist. Veel succes Hanneke! 

De vervanging van de lessen van Erin Liebrand wordt intern opgelost. De vervanging 
start met ingang van maandag 29 november en is uiterlijk donderdag in het rooster 
verwerkt.  De mondelingen van de leerlingen van Erin Liebrand uit toetsweek 1 zijn 
verplaatst naar dinsdag 7 december. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd. 

 

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 
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Week 48 en 49 uit de jaarplanner 
 
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 

Voorlichtingsavon
d 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 

Vr 3 dec   Leerlingen 
mavo 4 

4 mavo 
herkansingen 
n.a.v. TW1 

  

Za 4 dec   Leerlingen 
uit 6v met 
Cambridge 

Written exams van 
Cambridge 
Advanced 

Informatie 
volgt 

Week 49 Datum Tijd Wie Activiteit Extra 
informatie 

Ma 6 dec   Leerlingen 4 
mavo 

4 mavo 
herkansingen 
n.a.v. TW1 

  

Di 7 dec   Alle 
leerlingen 

Studiedag Geen 

lessen 

Wo 8 dec         

Do 9 dec         

Vr 10 dec     Paarse vrijdag  

 
− Van 29 november t/m 2 december zijn er groepsbesprekingen waardoor het 7e, 8e en 9e uur 

kunnen vervallen. 

 
 

 

 
 

 


