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NIEUWSBRIEF 7 september 

 

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

 
Welkom! 
Het schooljaar is weer gestart. Het was fijn om leerlingen en collega’s weer met 

enthousiasme bezig te zien. We maken er met z’n allen een mooi schooljaar van! 

Richtlijnen Corona 
Heb je coronaklachten doe een zelftest. Test je positief, check de richtlijnen wat je moet 

doen op de website MijnVraagOverCorona.nl | Rijksoverheid.nl. Een website met de laatste 

informatie over het coronavirus, overzichtelijk op één plek en ingedeeld in verschillende 

categorieën zoals testen, prikken, isolatie/quarantaine en reizen.(Bron: Rijksoverheid)  

Zelftesten – (vrijwillig) gebruik mondkapje 

De leerlingen kunnen bij de receptie in gebouw S en B zelftesten ophalen. Uiteraard 

respecteren we het gebruik van mondkapjes binnen onze school. 

 

Cameragebruik 
Is een leerling positief getest dan gaat hij/zij in quarantaine. Meld de afwezigheid als gevolg 

van quarantaine, want dan zet de docent de camera aan. De leerling volgt de les vanuit 

thuis. 
 

Als een leerling met bijvoorbeeld griep ziek thuis is, zetten wij geen camera aan. Een zieke 

leerling is thuis om te herstellen. We willen graag de leerlingen, zodra het kan, in de les op 

school. Is een leerling langdurig ziek dan lopen de afspraken over het gebruik van de camera 

via de ondersteuningscoördinator.   

 

Schoolfotograaf 

In de informatiebrief over de start van het schooljaar stond de schoolfotograaf aangekondigd 
voor dinsdag 6 september. Wegens omstandigheden is de fotograaf niet geweest. We 
informeren u zo spoedig mogelijk over een nieuwe datum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijnvraagovercorona.nl/
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Informatieavonden  
Graag maken wij u nu nogmaals attent op de eerste informatieavonden. Deze vinden 

plaats om 19:30 uur in de aula van het onderbouwgebouw aan de Stationsweg 

(gebouw S) op de volgende data:  

Dag Datum Wie Bijzonderheden 
Wo 7 september 6 vwo Leerlingen worden geacht aanwezig te zijn.  
Do 8 september 5 havo LET OP!  

− Voor de mentorgroepen 5HA,B,C en D start de 
informatieavond om 19:00 uur. 

− Voor de mentorgroepen 5HE,F,G en H begint de 
avond om 20:30 uur. 

Ma 12 september 2e klassen  
Di 13 september 5 vwo  
Wo 14 september 4 havo  
Do 15 september 4 mavo  
Ma 19 september 4 vwo  
Di 20 september 3e klassen  

 

GGD Hart van Brabant Webinar kalender 

Op verzoek van de GGD Hart van Brabant brengen we onderstaande webinars onder 
de aandacht: 

Mijn puber heeft (g)een ruggengraat, en nu? – 21 september om 19:30 uur 
Hoe stevig staat jouw puber in zijn schoenen? De puberteit is de tijd waar emoties de 
overhand kunnen hebben en motivatie soms ver te zoeken is. 
Je puber moet zich staande houden op school, thuis, online en in de vrijetijdsomgeving. Dat 
vraagt soms een sterke ruggengraat zodat je gewapend ben tegen tegenslag, stress en 
prestatie druk. Wat gebeurt er in het hoofd en in de leefwereld van je puber en hoe kan jij als 
ouder bijdragen aan de ontwikkeling van (g)een ruggengraat? 

  
Doelgroep: ouders van pubers 
Aanmelden 
  
‘Alle ballen in de lucht! Hoe dan?’ – 3 oktober om 20:00 uur 
  
Dit webinar organiseren we tijdens de week van de opvoeding! 
Met een gezin verveel je je nooit! Er is altijd iets te doen en nét als je denkt dat het 
allemaal loopt… loopt het in het honderd. Hoe jongleer je zonder stress in dagelijks 
leven? 
  
Doelgroep: ouders 
Aanmelden? Houd onze pagina in de gaten voor de aanmeldlink, deze verschijnt 
spoedig. 
 
Cursussen en bijeenkomsten voor doelgroepen in verschillende gemeenten 
In de verschillende gemeenten, binnen onze GGD regio Hart voor Brabant, worden 
er cursussen en bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die in die gemeenten 
wonen of werken. Op www.ggdhvb.nl/cursussen staat ook het aanbod dat (alleen) 
voor bepaalde doelgroepen in bepaalde gemeenten wordt georganiseerd.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fpubers-wel-of-geen-ruggegraat&data=05%7C01%7Ca.poelen%40ggdhvb.nl%7Cd02e76540a8b4c950d8008da8f0a0a3b%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637979570535110045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Weiv4WdlkOqJK2s0xZrTjYe5dxfA9sIDrQb%2F68SJmjI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=05%7C01%7Ca.poelen%40ggdhvb.nl%7Cd02e76540a8b4c950d8008da8f0a0a3b%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637979570535110045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I1vzZ2gFp6SRSjrjrOdvL4oMKrRg%2FlvaL4a8P3PNPQ8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen&data=05%7C01%7Ca.poelen%40ggdhvb.nl%7Cd02e76540a8b4c950d8008da8f0a0a3b%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637979570535110045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=23UWZ75QS5R2fOTJ44U3wt7k0uVXdQ%2FeZ0jiTjwj28Q%3D&reserved=0
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Webinars die in het verleden zijn geweest, kun je gratis terugkijken op de website. Je 
vindt het overzicht hier.  
 
Vragen, tips of verzoeken? Mail naar webinars@ggdhvb.nl.  
 
 
 

 

 

 

Link naar jaaragenda: 

Uiterlijk maandag 11 september is de agenda gevuld. 

 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

 
 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=05%7C01%7Ca.poelen%40ggdhvb.nl%7Cd02e76540a8b4c950d8008da8f0a0a3b%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637979570535110045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I1vzZ2gFp6SRSjrjrOdvL4oMKrRg%2FlvaL4a8P3PNPQ8%3D&reserved=0
mailto:webinars@ggdhvb.nl
https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer

