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NIEUWSBRIEF 18 mei 2022 

 

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

 
Webinar over de mentale gezondheid bij jongeren 

Vanavond is het zover en vindt het webinar over de mentale gezondheid bij jongeren 

plaats.  

Voor de mensen die zich al hebben aangemeld: 

Het webinar start om 19:30 uur. Check van tevoren je WIFI of je internetverbinding, 

zodat je het webinar goed kunt volgen. 

Onderstaande aanmeldlink is ook de link die je moet gebruiken om het webinar te 

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

Vul je emailadres in bij Al geregistreerd? en je wordt doorgeschakeld naar het 

webinar. Wanneer je met dezelfde telefoon/laptop op de link klikt waarmee je jezelf 

hebt aangemeld, kan het zijn dat de link je direct doorstuurt naar het webinar. 

Mocht je je nog willen aanmelden dan kan dat op onderstaande link en registreer je 

naam en email adres: https://live.sommedia.nl/storm 

Werkt de link niet?  

• Probeer de link te kopiëren en te plakken in de internet zoekbalk. 

OF 

• Kijk op https://stormaanpak.nl/ - scroll naar beneden – en klik op de ronde 

blauw/paarse button waardoor je ook doorverwezen wordt naar de 

aanmeldsite.  

Je kunt je alleen aanmelden voor het webinar via de link. 

 

Overgangsreglement 
Kijkend naar de huidige stand van zaken (cijfers, welzijn, geluiden van afdelingen 

etc.), zien we dat twee coronajaren de verschillen tussen leerlingen hebben vergroot 

en dat we daar in ons overgangsreglement op willen anticiperen. 

De komende periode 4 gaan we vooruitkijken naar de juiste plek voor iedere leerling 

in het volgende schooljaar. 

In de bijlage vindt u het overgangsreglement voor 2021-2022. 

https://live.sommedia.nl/storm
https://live.sommedia.nl/storm
https://stormaanpak.nl/
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Flyer Leren voor toetsen, bericht vanuit het intern 

ondersteuningsteam 
Of je kind nu in de brugklas, derde klas of examenjaar zit, het leren van toetsen kan 
soms lastig zijn en de nodige spanning met zich meebrengen. De redenen hiervoor 
kunnen heel divers zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat je ook hulp mag aanbieden als 
ouder en niet te horen krijgt 'Ik kan het heus wel alleen', 'Je bent de docent niet' etc. 
Middels deze flyer (zie bijlage) willen we jullie tips en handreikingen bieden om jullie 
kind te kunnen helpen bij de voorbereiding voor een toets. 
 

Leesoffensief, een gezamenlijk initiatief met Biblioplus, Metameer, 

Merlet en Elzendaal  
Maandag 16 mei hebben in het kader van het Leesoffensief en het gezamenlijk lezen 
van Katvis de brugklassers  Ella de Graaf en Fay Gerrits gedebatteerd met leerlingen 
van het Merletcollege en Metameer in de schouwburg van Cuijk. De leerlingen die 
meededen en de leerlingen die meekeken hebben veel geleerd over catfishing en 
over deepfake. De schrijver van Katvis, Tjibbe Veltkamp en YouTuber Teun Peters 
waren erbij en namen deel aan het debat. Het was een leuke en leerzame middag! 
 

 
  

Diploma-uitreiking 
Nu de examens gestart zijn, komen ook de diploma-uitreikingen dichterbij. 

Hieronder de definitieve tijden en data van de uitreikingen van alle 

eindexamenklassen: 

Maandag 18 juli 

vwo: 

18:00u 6Vd 

19:00u 6Vc 

20:00u 6Vb 

21:00u 6Va 

Dinsdag 19 juli 

Mavo: 

18:00u 4Ma 

19:00u 4Mb 

20:00u 4Mc 

  

Woensdag 20 juli 

Havo: 

18:00u 5Hb 

19:00u 5Ha 

20:00u 5Hc 

21:00u 5Hd 

Donderdag 21 juli 

Havo: 

18:00u 5He 

19:00u 5Hf 

20:00u 5Hg 

21:00u 5Hh 

  

In de week voorafgaand aan de uitreikingen ontvangen leerlingen en ouders een 

officiële uitnodiging. 
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Personeel/lessen 
Afgelopen week kregen wij het droevige bericht van het overlijden van de dochter 

(Maëliss) van een van onze medewerkers, Inga Nicoleau. Inga is mentor van een 3H-

klas. Maëliss is tevens de zus van drie van onze leerlingen (in de brugklas, 4vwo en 

5 havo). Veel collega's en leerlingen zijn zeer geraakt door het overlijden. De 

gebeurtenis is in de klas(sen), samen met een ondersteuner van de zorg, besproken. 

We hebben, waar mogelijk, ruimte gemaakt in de les om te praten, te tekenen, te 

schrijven, te doen waar behoefte aan is. Heb jij of kind hier meer vragen over, aarzel 

dan niet om contact op te nemen met de mentor van de groep. 

Zoals eerder gemeld, is Victoria van Stralen met vervroegd zwangerschapsverlof. We 

zijn blij te melden dat er inmiddels vervanging voor al haar klassen is. Beide collega's 

hebben hun reguliere aanstelling bij de buren, op Metameer. Sibel is een meer 

ervaren collega, Roy is nog in opleiding. 

3Ha Duits was Victoria van Stralen > wordt Roy Craenen 

3Hb Duits was Victoria van Stralen > wordt Roy Craenen 

3He Duits was Victoria van Stralen > wordt Sibel Bayandir 

 

Susan Peters vervult in de komende tijd niet haar hele lestaak. Een aantal klassen 

wordt van haar overgenomen. De examenklassen rondt zij zelf af. 

4Vte1: van PTS naar KRS 

5Vte1: van PTS naar KRS 

4HckC: van PTS naar LSM 

4VckC: van PTS naar LSM 

Profielverdieping> Roland Thoonen 

Voor de 3e klassen van Susan zijn wij nog op zoek naar vervanging 

Olympic moves (vanuit de sectie LO) 

Olympic Moves hockey meisjes klas 1-2 en klas 3-4 

Donderdag 21 april hebben Esmee Pennings, Isa Korderijnk, Ella de Graaf, Mia de 
Graaf, Juultje Hubertus, Sterre Brandwijk, Lieke Verkuijlen en Linde Philipse in 
Veenendaal gehockeyd. Het was een hele zonnige dag en er stonden zo’n 7 
wedstrijden op de planning. De wedstrijden waren spannend. Met de support van het 
bovenbouwteam stegen de meiden boven zichzelf uit en speelden ze goed samen. 
Eindstanden als 7-0 en zelfs 9-0 kwamen voorbij! Uiteindelijk wisten de meiden een 
knappe derde plaats binnen te slepen. Het was super dat deze meiden van het 
onderbouwteam tussen hun eigen intensieve wedstrijden door nog in wilden vallen bij 
het bovenbouwteam, die geen reservespelers hadden. 

 
Olympic Moves hockey meisjes klas 3-4 

Ook waren de meiden van klas 3 en 4 aanwezig op het hockeyveld. Dit team bestond 
uit Fee Kater, Pip Kroef, Jara Wientjes, Sofie Hendriks, Mirte van den Wijngaard, Fee 
Peeters, Jozefien Duffhues en Iris van den Hoogen. Sofie Hendriks kon door een 
blessure helaas niet zelf meedoen, maar gelukkig hoefden we haar niet te missen en 
was ze er wel bij als supporter.  
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Sommige wedstrijden gingen goed, andere hadden ze net verloren. Of de meiden 
met een zesde of vierde plek naar huis gingen, hing uiteindelijk af van de laatste 
wedstrijd. Helaas bleek de tegenstander iets te sterk waardoor de meiden met een 
zesde plaats naar huis gingen. Daarnaast werd door onze meiden enthousiast 
gefloten bij de andere wedstrijden, erg leuk om de leerlingen op deze manier bezig te 
zien. Ondanks dat de zesde plek een beetje zuur was voor de meiden na alle 
maximale inzet, was het toch een heerlijke dag. 
 

Damesvoetbal leerjaar 3+4   
Op 21-04-2022 heeft het damesteam van het Elzendaal college in Boxmeer een 
geweldige prestatie geleverd! De speelsters: Sarah Makhoukhi, Nora Dimitrijevic, 
Eva Cornelissen, Tara Jansen, Michelle Bindels, Louna Tawashi, Kim Adamse, Kim 
Gooren, Giede Verweijen, Emma van Nieuwland, Lotte Visscher, Marieke Bots en 
coach Carly Spronk hebben de regionale finales gewonnen en hiermee hebben zij 
zich geplaatst voor de  
 
Olympic Moves The School Final in Papendal.  

Voor 21-04 hadden de meiden niet eerder in deze samenstelling gevoetbald. Met 
lichte zenuwen liepen we het voetbalveld op voor onze eerste wedstrijd. We hadden 
helaas geen goede start. Aan het einde van de eerste wedstrijd raakte onze keeper 
Nora helaas geblesseerd. Ondanks deze tegenslag hebben we de wedstrijd toch 
gewonnen. De 2e wedstrijd hebben we 3-0 gewonnen met invalkeepster Kim 
Gooren. De rest van het toernooi verliep soepel. Gelukkig heeft Nora de halve finale 
en de finale weer kunnen keepen. De finale was een zware wedstrijd, maar de 
dames stonden er met een ijzersterk team. Ze wilden allemaal winnen. En dit is 
gelukt! De prachtige kopgoal van de aanvoersters Tara Jansen maakte uiteindelijk 
het verschil. We zijn hartstikke trots en we verheugen ons allemaal op de finale in 
Papendal.   
 

Olympic Moves voetbal jongens klas 3-4 

Op donderdag 21-04 speelden Luuk van der Vliet, Camiel Pennins, Jasper Toenders, 
Niels Derks, Seppe Franken, Luuk Dumas, Aymeric Nicoleau, Auke Maassen, 
Lansana Traore en Gabriel Esposito de sterren van de hemel in het 7 tegen 7 
toernooi in Veenendaal. Na een lastige poulefase waarin ze 2e werden moesten ze 
tegen de nummer 1 van de andere poule. Dat team had de 2 beste spelers van het 
toernooi, maar het team van het Elzendaalcollege was het beste ‘team’ die dag en 
door een mooie kopgoal van Niels en de winnende goal van Luuk Dumas werd de 
finale bereikt! In de finale speelden ze tegen het team waarin in de poulefase werd 
verloren. Grote uitblinker in deze finale was Lansana Traore! Lansana kreeg de 
opdracht om de beste speler te schaduwen en dat deed hij abnormaal goed! 
Lansana was de beste verdediger van deze dag en vervolgens werd hij na een 
mooie dribbel ook nog matchwinner en scoorde de 1-0 in de finale! Ontzettend trots 
waren we allemaal vooral, omdat we deze winst in eerste instantie niet hadden 
verwacht. Zo leuk om dit soort dingen weer te doen met onze leerlingen. Wat kan 
onderwijs toch verrassend en leuk zijn. 
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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

