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NIEUWSBRIEF 25 mei 2022 

 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Frisse Blik Festival / banenmarkt beroepenoriëntatie 11 juni 
Op zaterdag 11 juni vindt van 10.00 tot 14.00 uur het Frisse Blik Festival plaats in 

onze school in Gennep. De gemeente Gennep organiseert dit samen met het 

Elzendaalcollege en een aantal grote werkgevers in de regio. 

Het doel van dit festival is dat werkgevers met een verruimende -frisse- blik het 

gesprek met potentiële medewerkers aan kunnen gaan en om werkzoekenden of 

studenten op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de organisaties. 

Via de link krijg je alvast een indruk. Nog niet alle werkgevers en branches staan 

erop. 

• https://cmag.nl/fbf/uitnodiging  

Je bent van harte welkom! 

Personeel/lessen 
Jesper Janssen is afgelopen week vader geworden van een zoon: Mees.  

Een aantal lessen is al overgenomen, onderstaande wijzigingen gaan per direct in: 

− 2Mb PO> was Jesper Janssen, wordt Denny Ali 

− 1Ma PO> was Jesper Janssen, wordt Denny Ali 
 

Vanaf aankomende week gaat Inga Nicoleau weer een aantal lessen geven aan de 
brugklassen Frans. Zij gaat rustig opbouwen. Haar overige klassen worden in de 
tussentijd overgenomen door de volgende collega’s: 

− 2Aa Fa> was Inga Nicoleau, wordt Mohammed Yacoubi 

− 2Ac Fa> was Inga Nicoleau, wordt Mohammed Yacoubi 

− 2GA Fa> was Inga Nicoleau, wordt Patty de Wolff 

− 3Aa Fa> was Inga Nicoleau, wordt  Jacqueline Verhagen 

− 3Hb Fa> was Inga Nicoleau, wordt Mohammed Yacoubi 

  

Wij zijn nog naarstig op zoek naar vervanging voor de derde klassen Beeldende 
vorming van Susan Peters. 

 

 

https://cmag.nl/fbf/uitnodiging
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Bericht voor eindexamenkandidaten, uitslagdag 
De examens van het eerste tijdvak zitten erop. Docenten zijn druk bezig met het 

nakijkwerk en de leerlingen blijven nog twee weken in spanning over de uitslag. Op 

donderdag 9 juni krijgen ze dan eindelijk het verlossende telefoontje van hun mentor. 

 
Het tweede tijdvak start op maandag 13 juni. Meer informatie volgt. 

 

Bericht voor eindexamenkandidaten, diploma-uitreikingen (herhaald 

bericht) 
Hieronder de 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 jullie een officiële uitnodiging. 
 

Webinar over de mentale gezondheid bij jongeren (bericht van GGZ) 
Op 18 mei heeft het webinar over de mentale gezondheid bij jongeren 

plaatsgevonden.  

Allereerst willen we alle kijkers bedanken voor hun komst, hun actieve deelnamen 

aan de pollvragen en het insturen van vragen via de chat.  

Het webinar is opgenomen en wordt binnenkort geplaatst op de website van STORM, 

waar iedereen het webinar kan terugkijken. Wanneer het webinar op de website is 

geplaatst ontvangen jullie hierover een bericht.  

Op de website van STORM (https://stormaanpak.nl/) komen ook anoniem de vragen 

te staan die tijdens het webinar in de chat zijn gesteld met daarbij het antwoord 

vanuit STORM. Specifieke vragen over een thuissituatie worden persoonlijk 

beantwoord via de mail.  

 

 

BLIJF VOORZICHTIG EN BLIJF GEZOND 
 

https://stormaanpak.nl/
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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

