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NIEUWSBRIEF 22 juni 2022 

 

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

 

Uitje sportklas 23 juni  

Op donderdag 23 juni gaan de leerlingen van klas 1 die deelnemen aan het 

programma van de sportklas naar Elst. Zij gaan daar aan verschillende outdoor-

activiteiten meedoen, waaronder survivallen, kanoën en boogschieten. We mogen 

hierbij rekenen op ondersteuning van de studenten van het ROC in Boxmeer. De 

leerlingen volgen tot 9.45 uur lessen en verzamelen daarna in de aula van gebouw 

S. Na het 7e uur zijn zij weer terug op school.  

Sponsorloop 7 juli 

Op donderdag 7 juli gaan alle leerlingen uit klas 1 meedoen aan de sponsorloop van 

het Elzendaalcollege. De sponsorloop is een voorbeeld van een project uit het 

onderwijsprogramma van onze school rondom het thema wereldburgerschap en 

onderdeel van de maatschappelijke stage. Meer informatie leest u in de bijlage. 

Bericht vanuit het ouderteam (OT) 

Als ouder wil je graag weten wat je zoon of dochter allemaal meemaakt op school. 

Op het Elzendaalcollege in Boxmeer bestaat om die reden een ouderteam. Meerdere 

keren per jaar spreekt deze groep van betrokken ouders af met de directie van de 

school. Deze ouders denken mee en praten mee over schoolse zaken. De ouders in 

het ouderteam vormen zo een brug tussen ouders en school.  

Afgelopen maandag, 20 juni, heeft het ouderteam voor het laatst dit schooljaar 

vergaderd en hebben we het jaar afgesloten met een gezellig etentje om de ouders 

die zich afgelopen jaar hebben ingezet te bedanken. Een aantal ouders heeft 

afscheid van het team genomen omdat hun kind is geslaagd. Volgend schooljaar 

zullen we met u communiceren over de open plekken in het OT. 

Heeft u een vraag voor het OT? Mail dan gerust naar: ouderteamEC@gmail.com 

Olympic moves (door de sectie lo) 

Op vrijdag 10 juni heeft het Elzendaalcollege met 4 teams deelgenomen aan The 

School Finals van Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. 

Na verschillende voorrondetoernooien heeft onze school zich uiteindelijk met 2 

volleybalteams en 2 voetbalteams geplaatst voor de eindronde.  
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Na de centrale opening op Papendal werd op verschillende speellocaties in Arnhem 

met veel inzet en plezier gesport. Het volleybalteam meisjes klas 3-4 bereikte de 

kruisfinales en pakte de 3e plaats, een supermooi resultaat: derde van Nederland in 

de leeftijdscategorie klas 3-4. Dit succes werd gevierd op de sluitingsceremonie op 

Papendal, samen met alle andere sporters. Wij zijn trots op onze school, trots op 

onze leerlingen! Zij en wij (als begeleiders) hebben écht een leuke dag gehad. 

Hieronder het superteam!  

 

 
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

