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NIEUWSBRIEF 13 april 2022 

 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Extravaganza 19 en 20 april 

 

 
Poster is ontworpen door Lona Ermers 2Ma 

 

Wie weer verlangt naar een avondje uit met sprankelende optredens kan zijn of 

haar hart ophalen op 19 of 20 april. Bij Extravaganza kan iedereen komen 

genieten van een geheel door leerlingen verzorgde avond. 

Alles komt aan bod tijdens Extravaganza: theater, dans, zang, mode en poëzie. 

Leerlingen laten zien waar zij goed in zijn en waar hun passie ligt. Docente Saranne 

Schümers die met drie andere docenten de leerlingen begeleidt, vertelt trots: “Al 

vanaf november werken de leerlingen samen aan deze avond. Dit doen ze buiten 

hun lesprogramma om. Zo’n zeventig leerlingen werken op het podium of achter de 

schermen aan deze avond. Behalve de optredens regelen ze onder andere ook zelf 

het geluid, promotie en decor. Voor bezoekers is het echt een mooie avond uit.” 

Dit is de zevende editie van het populaire Extravaganza dat voor corona steeds een 

volle zaal wist te trekken. Iedereen is welkom en de entree is gratis. Locatie: 

Elzendaalcollege Boxmeer, Stationsweg 38. Zaal open en aanvang voorprogramma 

19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Extravaganza is ook te volgen via de volgende 

livestream: 

Extravaganza - Dinsdag 19 april   https://youtu.be/hWTy0DcWMRQ 

Extravaganza - Woensdag 20 april  https://youtu.be/dyBS5-5gD_A 

https://youtu.be/hWTy0DcWMRQ
https://youtu.be/dyBS5-5gD_A
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Gala eindexamenleerlingen 
Volgende week donderdag 21 april vindt het gala plaats voor onze 

eindexamenleerlingen. De leerlingen komen in een stoet vanuit het Weijerplein naar 

Riche, waar het feest voor ze zal losbarsten. 

Het gala duurt tot uiterlijk 02:00 uur, tot 22:30 uur zijn enkele docenten aanwezig. Het 

alcoholbeleid is de gehele avond in handen van Riche, waarbij zij wettelijk verplicht 

zijn het NIX18 beleid uit te voeren. Leerlingen onder invloed kan toegang tot het gala 

geweigerd worden. 

Familie, vrienden en iedereen die het leuk vindt, is natuurlijk van harte uitgenodigd 

om naar de stoet te komen kijken. De leerlingen verzamelen volgens onderstaande 

planning: 

6V: 18:30 uur 

5H: 19:00 uur 

4M: 20:00 uur 

Examenleerlingen ontvangen a.s. maandag informatie over de route richting Riche, 

de stoet en andere praktische zaken. 

Personeel/lessen 
I.v.m. ziekte vervallen er lessen Nederlands en Engels. Wij zijn druk bezig met het 

regelen van vervanging. 

BPO’er (begeleider passend onderwijs) Lieke Verriet is helaas i.vm ziekte voorlopig 

afwezig. 

 

Jaaragenda  
Na de meivakantie worden de ‘komende twee weken uit de jaarplanner’ niet meer 

apart in de nieuwsbrief opgenomen. Alle informatie staat in de Jaaragenda - 

Elzendaalcollege Natuurlijk blijven we belangrijke wijzigingen en toevoegingen op de 

jaaragenda vermelden in het nieuwsbericht. 

 

BLIJF VOORZICHTIG EN BLIJF GEZOND 
 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h 
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw 
Nienke Nagelmaeker – conrector onderwijs en h/v onderbouw 
Lisette Verstegen – waarnemend rector 
 

 

https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer
https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer
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Week 16 uit de jaarplanner 
 

Maandag  

18 april  

Dinsdag  

19 april 

Woensdag 

20 april 

Donderdag  

21 april 

Vrijdag  

22 ap 

 2e Paasdag Extravaganza  
  

Extravaganza  
 
Excursie 4,5,6 gym  
 

Sluiting inschrijven 

spreiden examens 

over tijdvak 1 en 2  

4M, 5H en 6V  
tekenen 
akkoordverklaringen  
  
4M, 5H en 6V  
Eindexamengala  

4M, 5H en 6V  
 LSD  
 
Overige klassen  
1e – 3e lesuur gaan 

door 

 


