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NIEUWSBRIEF 11 mei 2022 

 

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

 

STORM - mentale gezondheid, bericht GGZ 

Op onze onderwijsinstelling loopt het STORM programma. Dat is een aanpak waarin 

veel onderwijs- en zorginstellingen samenwerken aan het verbeteren van de mentale 

gezondheid van jongeren. 

Om ook u als ouder/verzorger te informeren over STORM en wat u zelf kunt doen, 

organiseren collega’s van STORM een Webinar over mentale gezondheid bij 

jongeren. Het webinar is op woensdag 18 mei van 19:30 tot 20:15. Deelname is 

kosteloos en vrijblijvend.  

Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde flyer. Aanmelding is mogelijk via  

https://live.sommedia.nl/storm. 

 

On Stage 
Gisteren vond het beroepenfeest plaats 

voor alle leerlingen van 2 mavo. Samen met 

andere vmbo’ers uit de hele regio hebben 

zij kennis gemaakt met 

beroepsbeoefenaars uit de regio. Hun 

opdracht was te netwerken en met twee 

matches (twee werkafspraken) naar huis te 

gaan. 

Het was een groot succes! We zijn trots op 

onze leerlingen die zichzelf echt hebben 

overtroffen en wensen hun alvast heel veel 

plezier op de werkplekken. 

 

On Stage is een maatschappelijk initiatief: een positief podium voor jongeren. Met de 

feestelijke ontvangst op de rode loper langs een erehaag van applaudisserende 

beroepsbeoefenaren wordt waardering voor de jongeren geuit en het zelfvertrouwen 

en de eigenwaarde vergroot.   

https://live.sommedia.nl/storm
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Examens 

Donderdag starten de examens. Wij wensen alle eindexamenkandidaten heel veel 

succes met de voorbereidingen en het maken van de examens.  

Personeel/lessen 

− Victoria van Stralen, docent Duits, is met vervroegd zwangerschapsverlof. 

− 2Hb  mentoraat was Denise Peters, wordt per direct Rick Subnel en Michelle 

van Nisselroy. Rick is het eerste aanspreekpunt. 

− Klas 2Hb en 2Hc Duits was Victoria van Stralen, wordt per direct Frank van 

Ginkel. 

− 4venc1 was Monique Gommers wordt per direct Roos Versteegh. 

− 4Hh was Monique Gommers wordt per direct Roos Versteegh. 

− Het mentoraat van Roos Versteegh (4Hh) wordt waargenomen door Louk van 

der Vliet. 

− Het mentoraat van Sandra van de Ven (3Ac) wordt waargenomen door 

Charles Stax. 

 

Eindexamengala 

Op donderdag 21 april vond het eindexamengala van onze examenkandidaten 

plaats. Ze hadden enorm hun best gedaan om met de meest geweldige voertuigen 

naar Riche te komen en zich uit te doffen in schitterende outfits! Het was erg leuk om 

te zien dat zoveel familie en vrienden naar het centrum van Boxmeer waren 

gekomen om te komen kijken! Een fantastische avond! 
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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

