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NIEUWSBRIEF 8 december 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Zelftesten 
Op school zijn twee zelftesten per week beschikbaar voor alle leerlingen en voor het 
personeel.  
 

Het protocol voor het voortgezet onderwijs meldt:  
Voor zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde leerlingen en medewerkers geldt 
het advies om zich twee keer per week preventief te testen. 
 
Met ingang van deze week is nieuw dat bij milde klachten een zelftest volstaat. Is de 

zelftest negatief, dan kun je naar school. Is de zelftest positief, dan blijf je thuis en 

geldt het advies om een PCR-test bij de GGD af te laten nemen. Houden de milde 

klachten aan of heb je klachten van ernstiger aard die passen bij corona? Laat je dan 

wél testen bij de GGD.  

Milde klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een 

verhoging tot 38 graden (bron: RIVM).  

Zorg ervoor dat je altijd een zelftest thuis hebt. Als je er meer nodig hebt dan de twee 

‘preventieve’ zelftesten, kun je zelftesten ophalen bij de conciërges of coördinatoren 

in gebouw S en B. 

 
Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

1M 1 leerling 

2A 2 leerlingen 

2H 1 leerling 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/334/original/Protocol_Onderwijs_tijdens_corona.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
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Studiedag 7 december    

  
Tijdens de studiedag voor de docenten van 7 december stond de kwaliteit van de 
lessen en het aanbieden van de juiste ondersteuning om leerlingen te ‘leren leren’ 
centraal. We zijn de dag gestart met de lezing: ‘Hoe leer je effectief’? Dr. Gino Camp 
gaf handvatten die kunnen helpen de juiste, bewezen effectieve keuzes in de 
lesinhoud van vak- of mentorlessen te maken om tot goede leerresultaten te komen. 
Voor de geïnteresseerden staat een kort college op Youtube van deze spreker over 
hetzelfde thema: Leren Leren: Waarom je beter de markeerstift weg kunt gooien als 
je echt iets wilt leren! 

 
 
Kerstactie leerlingen 

Op vrijdag 24 december zijn er geen lessen, maar staat de ochtend in het teken van 
kerstvieringen. Volgens de planning is er van 9.00 – 10.30 uur een kerstviering voor 
de leerlingen. De klassen leveren deze weken een kerstwens voor een goed doel in. 
Welke kerstwens in vervulling zal gaan, wordt op 24 december, tijdens de 
kerstviering bekend gemaakt door de jury, bestaande uit de leerlingen van de 
leerlingenraad. 
 
 

Paarse vrijdag 10-12-2021  
Wat trek jij aan op 10 december? Als het maar paars is!  

Paarse vrijdag is dé grote actiedag van de GSA (Gender & Sexuality Alliance). Door 
elk jaar op de tweede vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA 
zich in voor seksuele- en gender-diversiteit als norm. Als Elzendaalcollege doen wij 
daar natuurlijk ook aan mee, dus ga op zoek naar dat mooie paarse kledingstuk dat 
je op vrijdag 10 december aantrekt!  
 

Welke klas maakt de mooiste paarse klassenfoto? Maak op Paarse vrijdag een 
(gekke) paarse klassenfoto, stuur hem in naar gsaboxmeer@elzendaalcollege.nl en 
maak kans op een toffe prijs!  
 

                                                              
 
 

https://youtu.be/bQql45UFnp8
https://youtu.be/bQql45UFnp8
mailto:gsaboxmeer@elzendaalcollege.nl
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Pubquiz van NIX – 13 december 19.30-20:45 uur 
Uitgaan, alcohol, middelengebruik en opvoeding. Wat weet jij daar eigenlijk van? 
 

Doelgroep: ouders met kinderen tussen de 14-18 jaar 
 
Test nu je kennis in de ludieke Pubquiz van NIX, en wie weet win jij wel een van onze 
te gekke prijzen! Deze online ouderavond wordt georganiseerd door Helder Theater, 
Novadic Kentron en GGD Hart voor Brabant. In de bijlage vind je de flyer voor deze 
activiteit of je kunt direct aanmelden via de link: Aanmelden 

 
Schoolexamens 2022 
 

Minister Slob heeft laten weten dat er bij de centrale examens dit schooljaar geen 
coronaversoepelingen zoals een extra herkansing, een derde tijdvak en een 
‘duimregeling’ zijn. De examens gaan er weer uitzien zoals voor de coronacrisis, 
zonder aanpassingen. 
 

Omdat de huidige lichting examenkandidaten door de genoemde crisis wel 
verschillende malen thuisonderwijs heeft gevolgd, waardoor mogelijk achterstanden 
ontstaan zijn, heeft de school daarop geanticipeerd door de examenkandidaten vier 
i.p.v. drie herkansingen van de schoolexamens aan te bieden in 5 havo en 6 vwo.  
 
Voor 4 mavo geldt dat de leerlingen na iedere toetsweek recht hebben op twee 
herkansingen. Dit alles kunt u nalezen in examenreglement deel 2, artikel 10. Het 
examenreglement is gepubliceerd in de ELO van Magister. 
 
Loes Custers 
Examensecretaris 
 

Eco-schools 
Dimphy Kuijpers en Luuk Kersten zijn sinds dit schooljaar gestart met Eco-schools. 
Dit is een wereldwijde organisatie waarbij leerlingen werk maken van duurzaam 
denken en doen binnen de school. 
 
Leerlingen uit verschillende leerjaren hebben zich hiervoor aangemeld. Zij vinden dat 
er iets moet veranderen en dat ze ergens moeten beginnen! Zij hebben al binnen de 
school een scan uitgevoerd. Dit is een 0-meting van de duurzaamheid van school. 
Op basis van deze gegevens hebben de leerlingen enkele actiepunten gekozen. 
 
Nu gaan zij aan de slag om deze ideeën uit te voeren. We zijn erg trots op wat onze 
leerlingen doen en hiervan leren. Er komt uiteindelijk een plekje in school waar het 
eco-team de opbrengsten deelt met ons allemaal.  
  
Lees hier het gepubliceerde artikel in De MaasDriehoek. 
 
 
 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F213132488409052&data=04%7C01%7Ca.poelen%40ggdhvb.nl%7C617dd9001440494c270c08d9ad999119%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637731697808454629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J%2FoJToLNQVyMvuNDtJSR5b9ArZjB1LY1ebPuAKYzja8%3D&reserved=0
https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/186822/elzendaal-gaat-voor-groen-wij-hebben-ook-wat-te-zeggen-
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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 50 en 51 uit de jaarplanner 
 
Week 50 Datum Tijd Wie Activiteit Extra 

informatie 

Ma 13 dec         

Di 14 dec         

Wo 15 dec 18.45 uur – 

19.30 uur 

ouders en 

leerlingen van 3Ma   

Informatie-

avond door 

de decaan 

  

    19.45 uur – 

20.30 uur 

ouders en 

leerlingen van 3Mb  

Informatie-

avond door 

de decaan 

  

Do 16 dec 18.45 uur – 

19.30 uur 

ouders en 

leerlingen van 3Mc  

Informatie-

avond door 

de decaan 

  

Vr 17 dec      

Week 51 Datum Tijd Wie Activiteit Extra 
informatie 

Ma 20 dec   Alle leerlingen kerstrapport 

 

 

Di 21 dec   Alle leerlingen 

 

kerstrapport 

 

 

Wo 22 dec   Alle leerlingen 

 

kerstrapport 

 

  

Do 23 dec   Alle leerlingen 

  

kerstrapport 

  

  

Vr 24 dec   Alle leerlingen 

 

 

Kerstactie 

9.00 –  

10.30 uur  

 

 
 


