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NIEUWSBRIEF 20 april 2022 

 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Meivakantie 

 

 
 

Wij wensen iedereen een hele fijne fleurige meivakantie. 

 

Extravaganza 
Warm aanbevolen, en eindelijk weer live: Pak je kans: vanavond is er nog een 

uitvoering van Extravaganza! De kinderen heten iedereen van harte welkom!   

Kosten? De entree is gratis 

Locatie? Elzendaalcollege Boxmeer, Stationsweg 38 (gebouw S) 

Tijd? Zaal open en aanvang voorprogramma 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 
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Tekenen akkoordverklaringen door examenleerlingen 
(De examencommissie) 

Op donderdag 21 april a.s. tekenen de examenleerlingen tijdens het 1e tot en met 

het 4e lesuur hun akkoordverklaring. 

Dit houdt in dat zij akkoord gaan met de behaalde schoolexamencijfers, zoals die in 

Magister staan. Na het tekenen van de akkoordverklaring zijn de cijfers definitief. 

 

Examentraining examenklassen 
In de meivakantie bieden we voor de examenleerlingen examentrainingen aan waar 

leerlingen zich voor hebben kunnen aanmelden. Na de meivakantie kunnen de 

leerlingen ook maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 mei zich nog aanmelden via 

cupweb (t/m zaterdag 7 mei) voor facultatieve lessen.  

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Kelly Vercoulen of met 

je vakdocent. 

Webinar welbevinden 16 mei 2022 
Wil je als ouder weten welke invloed de coronacrisis op het mentale welbevinden van 
jouw kind kan hebben gehad? Maak je je zorgen, wil je gewoon meer weten? 
Volg dan op maandag 16 mei de gratis online uitzending ‘Welbevinden in/na 

Covid19’! De uitnodiging met een link vind je in de bijlage. 
 

Personeel/lessen 
Wisseling klassen/clusters met ingang van 9 mei: 

5vska was Eveline Sengers gaat naar Bas Vrencken.  

4venc1 was Monique Gommers gaat naar Roos Versteegh.  

4hh was Monique Gommers gaat naar Roos Versteegh. 

Voor wat betreft het mentoraat van Roos Versteegh kun je je richten tot de 

coördinator Louk van der Vliet. 

 

Wisselingen die deze week reeds zijn ingegaan: 

2Ad was Sandra van de Ven gaat naar Daniëlle Ewalds 

3Mc was Sandra van de Ven gaat naar Nick Veekens 

3Hc was Sandra van de Ven gaat naar Malu Roelofs 

3Ac was Sandra van de Ven gaat naar Jos Rikken 

4Hc was Sandra van de Ven gaat naar Jim Weijs 

 

1HAb was Maarten van de Velden gaat naar Annemarie Hendriks 

1Gb was Maarten van de Velden gaat naar Anja Schoenmakers (pas na de 

meivakantie) 
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2Hb was Maarten van de Velden gaat naar Marlou van den Akker 

3Ac was Maarten van de Velden gaat naar Charles Stax 

3AGa was Maarten van de Velden gaat naar Charles Stax 

Voor dringende zaken die te maken hebben met het mentoraat van  

Sandra van de Ven, kun je je richten tot de coördinator Rik Versteegen. 

 

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 
 

 
 
 
 
 

 

Link naar jaaragenda: 
 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

 
 
 

 

https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer

