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NIEUWSBRIEF 2 februari 2022 

 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
 
Update besmettingen afgelopen week 

  
Klas Aantal 

1M 1 

1MH 6 

1HV 15 

2M 3 

2H 11 

2V 13 

3M 5 

3H 6 

3V 11 

4M 3 

4H 11 

4V 2 

5H 6 

5V 3 

6V 4 

 

 
Inhaalschema onderbouw 

In het inhaalschema van de onderbouw dat we vorige week gedeeld hebben, waren 

de JIJ-toetsen helaas niet opgenomen. Inmiddels hebben we het juiste schema met 

de leerlingen gedeeld.  
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Anglia klas 1, 2, 3 

Ook dit jaar kunnen de leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 weer kiezen om deel te nemen 

aan het Anglia examen. De examens vinden dit jaar plaats op donderdag 14 april. 

Informatie over aanmelding voor dit examen is te vinden in de bijlages. 

Anglia is een organisatie die leerlingen een kans biedt om deel te nemen aan 

internationale examens in het Engels. Elke leerling kan examen doen op zijn/haar 

eigen niveau. 

 

GGD-onderzoek in de tweede klas 

In de tweede klas verandert er veel voor jongeren. Naast dat het lichaam verandert, 

kunnen jongeren zich anders gaan voelen of reageren mensen in hun omgeving 

anders dan verwacht. Dat kan allemaal invloed hebben op de gezondheid van onze 

kinderen.  

De GGD voert ieder jaar in alle tweede klassen een onderzoek uit om te kijken hoe 

het met onze tweedejaars leerlingen gaat.  

De screening van de GGD vindt dit jaar plaats in week 6 en 7.  

Ouders van de betreffende leerlingen hebben hierover een brief ontvangen van de 

GGD. 

 

Online informatieavond herkansingen en Eindexamen 5H en 6V 

Volgende week donderdag 10 februari is er van 20:00 uur tot 21:00 uur een online 

informatieavond voor alle mentoren en leerlingen van 5H en 6V en hun 

ouder(s)/verzorger(s) over de herkansingen en het eindexamen.  

Wij nodigen je uit om samen met je ouder(s)/verzorger(s) (maximaal één device per 

huishouden) aan te sluiten via deze link. 

 

Meeting ID: 872 0867 6900   Passcode: examen 

 

Na afloop van deze avond zal alle informatie ook per mail verstuurd worden. 

 

Voor 4M wordt deze informatie per mail gedeeld met jullie. 

 

Nieuwe data diploma-uitreikingen 

Vanwege het extra (derde) tijdvak zijn de diploma-uitreikingen verschoven naar de 

laatste week van het schooljaar: 

 

6Vd, 6Vc, 6Vb, 6Va:   Maandag 18 juli (vanaf 18:00 uur)  

4Ma, 4Mb, 4Mc:    Dinsdag 19 juli (vanaf 18:00 uur) 

5Ha, 5Hb, 5Hc, 5Hd:   Woensdag 20 juli (vanaf 18:00 uur)  

5He, 5Hf, 5Hg, 5Hh:   Donderdag 21 juli (vanaf 18:00 uur)  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87208676900?pwd=TU9sZTVDWHpHbVUyZTV3RWNhT3RwUT09
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Reizen 4M, 4H, 4V en 5V 

Bij de start van dit schooljaar stonden voor de jaarlagen 4 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 

vwo reizen gepland. Door de coronamaatregelen konden die reizen helaas niet 

doorgaan.  

We zijn blij om te kunnen vertellen dat we de reizen van 4 vwo en 5 vwo hebben 

kunnen verplaatsen naar het eind van het schooljaar en we zo de leerlingen alsnog 

een mooie ervaring met hun jaargenoten kunnen bieden. De reizen vinden plaats in 

de week na toetsweek 4.  

4M 

De Münchenreis voor 4 mavo stond gepland in mei, na de examens. Vanwege 

gebrek aan belangstelling bij de leerlingen zal deze reis niet doorgaan. 

4H 

Mogelijkheden voor doorgang van de reis van 4 havo worden op dit moment 

bekeken. 

4V  

De reis van 4 vwo gaat van 13 t/m 15 juli naar de Utrechtse Heuvelrug, naar het 

plaatsje Austerlitz. Het programma bestaat uit sport- spel- en cultuuractiviteiten, 

waaronder een bezoek aan de stad Utrecht. Vertrek is op woensdagochtend en de 

terugkomst in Boxmeer zal rond 18:00 uur zijn.   

5V  

De reis van 5 vwo gaat van 12 t/m 15 juli naar Tsjechië, naar het Ertsgebergte.   

Het programma bestaat uit diverse activiteiten zoals een Nighttrail, klimmen, 

abseilen, bergsteppen, biatlonschieten, tokkelen, boogschieten en paintballen. 

Verder is er een rondleiding in het voormalige concentratiekamp Theresiënstad en 

wordt Praag bezocht. Vertrek is dinsdagochtend om 06:30 uur en terugkomst in 

Boxmeer zal rond 22:30 uur zijn.   

 

Kosten en aanmelden  

Wij vinden ook in deze fase van het jaar groepsbinding en buitenschoolse activiteiten 

van groot belang. Daarom gaan wij ervan uit dat alle leerlingen deelnemen aan de 

reis.   

De kosten voor de 4 vwo reis zijn € 115, voor 5 vwo €260 en zijn opgenomen in de 

ouderbijdrage 2021/2022.  

Mocht u gebruik willen maken van een individuele annuleringsverzekering, dan dient 

u deze zelf af te sluiten. Wanneer de reis door corona-beperkingen niet doorgaat, 

zullen geen kosten in rekening worden gebracht.   

 

Alle leerlingen van 4 vwo en 5 vwo ontvangen volgende week een aanmeldformulier 

van hun mentor. Nadere informatie met het programma volgt. 

 

Nederlands kampioenschap debatteren 
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Zaterdag 22 januari jl. vond de finaleronde plaats van het Nederlands 

kampioenschap debatteren voor scholieren. Van het deelnemersveld bestaande uit 

74 scholen hadden de beste 30 zich weten te plaatsen voor de finales. Het 

Elzendaalcollege werd vertegenwoordigd door een team bestaande uit Sanne 

Egelmeers, Niels Konings, Laura Nijsen en Olivier Peters. Na drie zinderende 

debatten met stellingen over een verplicht mentorschap van gepensioneerden voor 

startende werknemers, het investeren in de armoedebestrijding van Afrika in plaats 

van in de grensbewaking van de Europese Unie en een premier die zich maandelijks 

in een andere provincie zou moeten vestigen, eindigde het team van het 

Elzendaalcollege op een verdienstelijke 17e plaats.   

Complimenten aan de leerlingen en hun begeleider Roland Thonen.  

 

Personeel/lessen 

Na 2Aa: naar Kenny Jansen was Giel Ermers 

Na 2Ac: naar Ellen van der Straaten was Giel Ermers 

Na 3Hc: naar Marieke Elbers was Giel Ermers 

Sk 3Ma: naar Henk Jansen was Giel Ermers 

Sk 3Mc: naar Kenny Jansen was Giel Ermers 

Sk 3Hc: naar Kenny Jansen was Giel Ermers 

Sk 3Hd: naar Jordi Jansen was Giel Ermers 

Sk 3He: naar Kenny Jansen was Henk Jansen 

 

 

 

 
 
 

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 6 en 7 uit de jaarplanner 
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Maandag 

7 feb. 

Dinsdag 

8 feb. 

Woensdag 

9 feb. 

Donderdag 

10 feb. 

Vrijdag 

11 feb. 

Start periode 3 

Inhaaldag TW 2 

 

 

Inhaaldag TW 2 

 

Inhaaldag TW 2 

 

 

5H en 6V 

Informatieavond 

over het 

afronden van het 

school- en 

eindexamen. 

 

 

Maandag 

14 feb. 

Dinsdag 

15 feb. 

Woensdag 

16 feb. 

Donderdag 

17 feb. 

Vrijdag 

18 feb. 

   

 

 

 

2Ma en 2Mb 

Leerlingtraining 

On Stage  

lesuur 1 

 

 

 


