Beste ouders en leerlingen,
Wanneer een zomervakantie begint, dan lijkt het altijd alsof je heerlijke lange zomerweken tegemoet
gaat die eindeloos zullen duren… Zeeën van tijd… Om dingen los te laten, even niet op de klok te
hoeven kijken, lekker te sporten, te lezen, nieuwe dingen te zien
en te ontdekken, met elkaar te genieten, et cetera. Natuurlijk zijn
zes weken vakantie heel veel en zeker met de zonnige weken van
dit jaar leek het nog eens extra lang. Tegelijkertijd vliegt de tijd
ook weer voorbij en zitten we bijna aan de start van het nieuwe
schooljaar 2019-2020. Nog een kleine week en dan starten wij
met het team op 2 september; 3 september zien we onze
leerlingen aan de Isendoornstraat. Pas dan is school weer school.
Die 2 september is niet alleen de start van een nieuw schooljaar,
maar ook van ons nieuwe Eligant Lyceum. Inmiddels is het voor
ons al vertrouwd en met een jaar van voorbereidingen achter
ons, kijken we met een goed gevoel vooruit. We hebben zin in de
start van dit nieuwe jaar.
We hopen van harte dat jullie ook een mooie zomer hadden. Misschien lekker thuis, misschien
ergens in Nederland of wat verder weg; een aantal leerlingen ging zelfs buiten Europa op reis en voor
een aantal leerlingen stond de vakantie vooral in het teken van een verhuizing naar Zutphen of
omgeving. Hoe dan ook kon je op vele manieren genieten van deze prachtige zomer en had je tijd om
energie op te doen voor het nieuwe schooljaar.
We wensen jullie allemaal veel succes en vooral veel plezier op het Eligant. Samen maken we er een
mooi schooljaar van. Tot ziens op 3 september!
Hartelijke groet, ook namens team Eligant klas 1, Arnold van Gessel (rector)
Voordat we jullie informeren over de introductieweek die start op dinsdag 3 september, brengen we
graag nog even deze ‘must-see’ onder de aandacht, de kosteloze lezing door Mark Mieras op
maandag 2 september.
Introductielezing voor ouders: “Hoe werkt een tiener?”
Velen van u schreven zich al in voor de lezing door wetenschapsjournalist Mark Mieras. Er zijn
nog een aantal plekken vrij. Inschrijven kan via https://laposta.nl/f/ss8vo7mgdwy0. Tot vrijdag 30
augustus is de aanmelding voor de lezing exclusief voor ouders van onze eerstejaars. Vanaf zaterdag
31 augustus zijn ook de ouders van leerlingen van het Kompaan, het Baudartius en Het Stedelijk van
harte uitgenodigd zich in te schrijven. Onderaan deze nieuwsbrief nog even als reminder de inhoud
van de lezing. Ik hoop alle ouders van de leerlingen van het Eligant Lyceum bij deze must-see te
mogen verwelkomen! Arnold van Gessel
Datum en locatie:
Inloop:
Lezing:

maandag 2 september 2019, Isendoornstraat 3
vanaf 19.00 uur
19.30 - 21.00 uur

Introductieweek brugklas
Deze week versturen we op de ouderwetse manier een ansichtkaart naar alle brugklassers.
Natuurlijk gaan we ervan uit dat de meesten van jullie onze post ontvangen (de post is nog
onderweg). Maar postbezorging is mensenwerk en daarom voor de zekerheid de informatie van die
kaart ook hieronder (op de voorkant zetten we een klassenfoto die jullie met de coaches maakten op
de kennismakingsmiddag 3 juli):
Beste brugklasser,
De zomervakantie is bijna voorbij. Hopelijk had je een fijne vakantie! Nog een paar dagen en
dan gaat het beginnen: jouw start op het Eligant Lyceum. We zien je graag op dinsdag 3
september om 9.00 uur op school. In welk lokaal, dat lees je hieronder. Neem je etui mee,
een schrift, eten en drinken en op dinsdag en donderdag ook sportkleding. De dag is om
14.00 uur afgelopen. Wij hebben er zin in. Tot dan!
Veel groeten van alle coaches en medewerkers van het Eligant
Lokalen: 1a - A20 | 1b - A22 | 1c - A26 | 1d - A25 | 1e - A27 | 1f - A23 | 1g - A05 | 1h - A07
Op de eerste dag van de introductieweek delen de coaches het programma van de week uit. De week
staat in het teken van kennismaken met de klas, met de coaches en juniorcoaches van de klas, met
docenten, medewerkers, met leerlingen uit andere klassen, met het gebouw, met SOM en het
rooster én met Zutphen! Naast de kennismakingsopdrachten en -activiteiten gaan alle leerlingen aan
de slag met een module naar keuze om Zutphen te ontdekken. De modules staan in het programma
dat iedere leerling op 3 september krijgt. Leerlingen krijgen ook een kluissleutel, zodat ze hun
mobieltje en andere spullen veilig kunnen opbergen.

Afsluiting introductie met ouders op 6 september
Op vrijdagmiddag 6 september nodigen we ook alle ouders bij dezen van harte uit om samen
met de leerlingen en het team de introductieweek af te sluiten. Samen met uw zoon of dochter kunt
u in het lokaal waar de hele week hard aan Zutphenkunde werd gewerkt, het resultaat bekijken.
Aansluitend is er iets te drinken. U bent allemaal van harte welkom om 14.30 uur aan
Isendoornstraat 3 (grote beer; de aula bij de hoofdingang). Om 15.00 uur is er voor de leerlingen een
ijsje en daarmee is de eerste introductieweek echt afgelopen. Graag tot dan!

Maandag 9 september
Op maandag 9 september starten de lessen volgens het rooster. In de introductieweek
nemen de coaches het rooster met de leerlingen door. Samen met uw kind(eren) kunt u het rooster
inzien op SOM. De eerste twee weken zijn de maatwerkuren ingeroosterd. Leerlingen maken kennis
met de vakken en samen met de coaches bereiden ze zich voor op de maatwerkuren. We beginnen
bij de essentie; stermodules starten na de herfstvakantie. We houden jullie daarover op de hoogte.

Kennismakingsavond 17 september
Dinsdag 17 september is de kennismakingsavond voor ouders. Ouders maken kennis met de
coaches en ontmoeten ouders van klasgenootjes. De inloop is om 18.45 uur en we starten om 19.00
uur. Na een algemene inleiding informeren de coaches u over de gang van zaken in de klas.

Reminder: ophalen devices The Rent Company
Bestelde u een device bij The Rent Company, dan kan uw zoon of dochter maandag 2
september op school zijn/haar device ophalen. Er is dan nog geen les. Die dag kunnen jullie de tijd
nemen het apparaat thuis rustig in te stellen. Ophalen kan in lokaal A07 op deze tijden:
klas:
klas:
1a
10.00 uur
1e
11.00 uur
1b
10.15 uur
1f
11.15 uur
1c
10.30 uur
1g
11.30 uur
1d
10.45 uur
1h
11.45 uur

Lezing “Hoe werkt een tiener?” door Mark Mieras over leren en de werking van het brein
Maandag 2 september reist wetenschapsjournalist Mark Mieras (www.mieras.nl) af naar het
Eligant om een lezing te geven over leren en het (puber)brein. Mark vertelt bevlogen over de werking
van het brein, en zoomt daarbij onder andere in op hoe het brein ontwikkelt, leert en omgaat met
feedback en andere invloeden. Mark Mieras geeft hiermee ook een wetenschappelijke
onderbouwing van de manier van leren op het Eligant Lyceum. Daarbij geeft hij steeds adviezen voor
in de praktijk. Handig voor in de omgang met uw tiener, maar ook voor uzelf. Een aantal collega’s
woonde de lezing al bij tijdens een bijeenkomst van Achterhoek VO en op 2 september deelt Mark
zijn bevindingen ook met het team Eligant. In verband met een beperkt aantal plekken verzoeken we
u om u in te schrijven via de link bovenaan deze nieuwsbrief.
Telefonische bereikbaarheid
Wanneer u ons nog niet kunt bereiken op het nieuwe Eligant-nummer 0575 – 590 940, belt u
dan alstublieft met 0575 – 590 909. Natuurlijk kunt u ook een mailtje sturen. Dat kan naar
leerlingencentrum@eligant.nl.

Twee afbeeldingen van onze Eligant Facebookpagina: een ‘école en France’ en het meubilair voor
volgend jaar… dat staat overigens al in de klassen hoor ☺ . Like ons op Facebook!

Heel veel plezier in schooljaar 2019-2020!

