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NIEUWSBRIEF 28 september 

 

Ventilatie op orde binnen onze scholen 

Onze gebouwen in Boxmeer aan zowel de Stationsstraat als aan de Bilderbeekstraat 

zijn voorzien van de modernste ventilatievormen. Bij de renovatie in 2017 hadden we 

dit al grondig aangepakt. Bij zes lokalen laten we binnenkort meer duurzame 

mechanische ventilatie-units aanbrengen omdat we daar nu alleen met te openen 

ramen goed kunnen ventileren. Daarnaast monitoren we de luchtkwaliteit doorlopend 

met de CO2-meters die we in 2020 hebben aangeschaft. 
 

In de Gelderlander van 28 september stond een verontrustend bericht over ventilatie 

bij scholen in Land van Cuijk. Hierin werd ook onze school genoemd zonder dat de 

journalist contact met ons heeft opgenomen. Om die reden brengen wij u graag op 

de hoogte van de juiste informatie over hoe wij de ventilatie binnen onze school 

geregeld hebben. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Stuur uw vraag 

naar info@elzendaalcollege.nl. 

 

Introductieweken in Boxmeer 

Verbinding, samenwerking, elkaar (nog beter) leren kennen én plezier maken: tijdens 

de introductieweken van het Elzendaalcollege in Boxmeer en Gennep kwam het 

allemaal aan bod. De leerlingen konden zich op verschillende manieren uitleven om 

zo samen een stevige basis te vormen voor het verdere schooljaar.  

 

Lees verder op onze website Introductieweken in Boxmeer - Elzendaalcollege 

 

mailto:info@elzendaalcollege.nl
https://www.elzendaalcollege.nl/nieuws-boxmeer/artikel/225/Introductieweken-in-Boxmeer
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Kennismakingstrip naar Berlijn 

Woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 september is 4 havo met een delegatie 

van 152 leerlingen in Berlijn geweest. Zij werden begeleid door 15 docenten. 

Na een soepele heenreis is de groep bij aankomst rondom Alexanderplatz, met 

onder andere Fernsehturm, Berliner Dom en enkele andere toeristische highlights, 

“aan de wandel” geweest om daarna rond 18.00 uur richting de gastouders te 

vertrekken. De spanning in de bus nam voelbaar en merkbaar toe naarmate de 

trefpunten met de gastouders dichterbij kwamen. Waar ga ik terechtkomen en hoe 

gaat het voelen? De volgende ochtend troffen we bij dezelfde trefpunten de 

leerlingen weer aan met wisselende verhalen over de gastouders. Bijzonder om alle 

belevenissen te mogen aanhoren! 

Donderdag stond voor het overgrote deel in het teken van sightseeing door Berlijn. 

Na een (profielgericht) museumbezoek met de mentorklas hebben de mentoren de 

groepen op verschillende routes en langs verschillende trekpleisters die Berlijn te 

bieden heeft meegenomen in een uitgebreide stadswandeling die plaats had bij 

stralend mooi weer. Eind van de middag werd er nog gebowld in een groot 

bowlingcentrum en zijn de klassen gezellig met hun mentoren gaan eten op 

verschillende locaties, om de donderdag weer af te sluiten bij de gastouders. 

De vrijdagochtend stond in het teken van een keuzeprogramma. Bezoek aan de 

Fernsehturm (met een bezoek aan het uitkijkplatform), Berliner Zoo, Olympiastadion 

in Berlin en Gedänkniskirche gecombineerd met het KaDeWe waren de te kiezen 

onderdelen (die laatste in plaats van het bezoek aan de East Side Gallery dat helaas 

niet door kon gaan) in wisselende groepssamenstellingen. Na het keuzeprogramma 

in de ochtend stond de terugrit op het programma, die ons rond de klok van 21.45 

uur terug heeft gebracht in het Boxmeerse. We kijken tevreden en met plezier terug 

op deze kennismakingsactiviteiten. Het was erg geslaagd. 
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Link naar jaaragenda: 

 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

 
 
 

 

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

