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NIEUWSBRIEF 14 september 

 

 

Grote vertraging bij levering schoolboeken in heel Nederland 
Er is in het hele land grote vertraging ontstaan in de levering van schoolboeken. Op 

sommige scholen is de helft van de boeken nog niet geleverd, terwijl het schooljaar 

al aan de gang is zo blijkt uit de media 

Op onze school betreft de nalevering minder dan 5%. Het gaat in totaal nog om 

ongeveer 800 naleveringen. Het lijkt weinig. Voor diegene die het betreft is het heel 

vervelend. Onze excuses hiervoor.  

 

Extravaganza in kerstsfeer  
Maandag en dinsdag is er tijdens de pauze in de kelder en de aula door een 
leerlingenband kerstmuziek gespeeld. Kerst in september? Extravaganza is 
aangekondigd en ons geweldige feest is dit jaar vanwege het kerstthema iets vroeger 
dan normaal.  
 
Extravaganza is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een geweldige avond waarbij 
leerlingen een paar honderd toeschouwers mogen overdonderen met hun muziek, 
theater, modeontwerpen, verhalen, dans en design. De audities zijn al in de eerste 
week van oktober (over drie weken), dus inschrijven moet al snel en kan op 
extravaganza@elzendaalcollege.nl. Leg in de mail uit:  
 

1) wat je graag wilt doen;   
2) met wie je dit wilt doen;   
3) hoe dit zichtbaar/hoorbaar bij het thema Kerst past. Het kerstthema is een 

voorwaarde voor deelname.  
 

(x) Als je nog niet weet wat je gaat doen of met wie, maar je wel graag wilt meedoen, 
geef dit dan aan bij je aanmelding. Dan denken we met je mee.  
 
Waarom moet je je al zo snel inschrijven? Extravaganza is extra vroeg dit jaar en al 
jullie leuke ideeën gaan we in oktober en november begeleiden, zodat je beter leert 
zingen, dansen, acteren etc. Hiervoor halen we experts de school in die je hierbij 
gaan helpen. Op 15 en 16 december zijn er dan twee avonden waarbij we de aula 
van gebouw S omvormen tot een enorme schouwburgzaal. De afgelopen jaren is wel 
gebleken dat Extravaganza voor het publiek geweldig is, maar het is zeker zo 
onvergetelijk voor de deelnemers zelf.  
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Dit is dus een oproep aan alle acteurs, dansers, bands, solisten, fashionista’s, 
creatievelingen en durfals die een geweldige ervaring willen voor een groot publiek. 
Brainstorm lekker, dompel je onder in kerstkitsch en meld je daarna gauw aan!   
  
Groeten van team Extravaganza,  
Lieke Geurts, Maarten Scheepens, Susan Peters, Kim van der Gaauw en  
Saranne Schümers  
 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

Link naar jaaragenda: 

 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

 
 
 

 

https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer

