
Nieuwsbrief Elzendaalcollege  | schooljaar 2021 - 2022 nummer 15  |  22 december 2021  
 

1 
 

 
 

NIEUWSBRIEF 22 december 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Coronamaatregelen en onderwijs na 10 januari 
Op 3 januari zal de overheid laten weten hoe het onderwijs er na 10 januari uit gaat 
zien. Scholen zijn gevraagd zich voor te bereiden op online onderwijs. 
Hoe het er precies uit gaat zien, zullen we communiceren op 5 januari. 
 

Coronamelding tijdens de Kerstvakantie 
Als je tijdens de vakantie corona positief getest wordt, vragen wij jou hiervan melding 
te doen via het volgende mailadres: cmboxmeer@elzendaalcollege.nl 

 
Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

2A 1 leerling 

2H 1 leerling 

4V 1 leerling 

5H 1 leerling 

6V 3 leerlingen 

 

Kerstvakantie; school gesloten  
Van vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 is de school gesloten.  

Op donderdag 23 december wordt om 16.30 uur de telefoon doorgeschakeld naar 

het antwoordapparaat.  

 

Op maandag 10 januari zijn we vanaf 08.00 uur weer telefonisch bereikbaar. 

Personeel/ lessen 
wb, 5hwb1: naar Lonneke den Brok (was Erik van Haren) 
lo, 3Hd : naar Safa Kizir (was Mariska vd Water) 
lo, 4Vd : naar Safa Kizir (was Mariska vd Water) 
lo, 1MHb : naar Louk vd Vliet (was Mariska vd Water) 
lo, 2Ad : naar Louk vd Vliet (was Mariska vd Water) 
enc, 4venc2 , na toetsweek 2: Kelly Vercoulen (was Roos Versteegh) 
 
Lessen Nederlands Anne de Keizer: 
We zijn volop bezig met de vervanging van Anne. 
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We bedanken alle collega’s die taken opgevangen hebben. 
 
Vanaf 10 januari neemt Ellen van der Straaten de meeste taken als conrector van de 
onderbouw h/v weer over.   
 
We wensen de collega's die nu ziek thuis zijn van harte beterschap. 

 

Facultatieve dagen voor examenklassen 
Voorafgaand aan toetsweek 2 en 3 worden voor leerlingen uit 4M, 5H, 6V 
facultatieve lesdagen georganiseerd. 
 
Ervan uitgaande dat de examenklassen fysiek onderwijs krijgen na de kerstvakantie 
bieden we de facultatieve lessen aan voor 4M, 5H en 6V op: 
- maandag 24 en dinsdag 25 januari  
- donderdag 10 en vrijdag 11 maart  
- maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 mei 
 

Leerlingen plannen in Cupweb in welke lessen ze willen volgen. Het aanbod is 
breder dan het gebruikelijke lesrooster, omdat ze ook kunnen kiezen uit de 
vakdocenten die lesgeven op de desbetreffende jaarlaag. Meer informatie volgt.  

 

Gevonden voorwerpen 
Missen jullie nog een jas, een shawl of een paar sportschoenen? De verzameling 
gevonden voorwerpen blijft tot aan de voorjaarsvakantie aan de welbekende 
kapstokken hangen.  
 

Kerstgroet 
2021 is bijna voorbij. De coronapandemie heeft een grote invloed op ons leven en 
ons onderwijs. Als we daaraan denken, komen we vaak uit bij gemis, zorgen en 
verdriet. Gelukkig waren er ook mooie dingen, die ons houvast bieden. Als we een 
mooie ontmoeting of gebeurtenis in gedachten nemen, gaan we onwillekeurig 
glimlachen en voelen we ons wat lichter. Dat gunnen we u en onszelf.  

 
We wensen u hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022. 

 

 

BLIJF VOORZICHTIG EN BLIJF GEZOND 
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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 2 en 3 uit de jaarplanner 
Onderstaande activiteiten zijn voorlopig allemaal onder voorbehoud 

Week 2  

10 jan t/m 14 jan  Vakdocent/leerling gesprekken BB  
  

11 jan Ouderavond SAQI door interne ondersteuners  

12 jan 4,5,6 Gymnasium Excursie RMO Leiden  

Week 3  

17 jan Informatieavond ouders groep 7/8 19.30-21.00 uur  

17 jan t/m 21 jan Vakdocent/leerling gesprekken BB  

17 jan Mentorenoverleg 2MHV  

18 jan Natuurkunde olympiade 5V/6V (vrijwillig) 6e t/m 8e uur13.30 
uur – 16.00 uur  

18 jan Proefles Sportklas klimwand (15.30 uur – 16.30 uur)  

19 jan 3 Havo excursie kamp Vught (1e t/m 3e uur les); vertrek vanaf 
gebouw S (11.00  uur – 16.30 uur) 

 
 


