Oudernieuwsbrief vrijdag 20 december
Bijna 4 maanden zijn we met elkaar op weg; een korte terugblik.
Onze leerlingen zijn geland en werken hard aan hun modules en schoolwerk. Ze deelden hun
ervaringen met ons in de leerlingencirkels en in enquêtes en weten ons ook buiten de cirkels goed
te vinden. Ze zetten een leerlingenraad op, nemen deel in de identiteitscommissie, zijn actief bij
de organisatie van activiteiten in de klas en daarbuiten en vandaag verscheen de eerste Elikrant
door en voor leerlingen. Met het team hebben we hard gewerkt en werken we hard verder. We
evalueren steeds en schaven bij. We zijn gestart met leerjaar 2 en op 6 januari tijdens de teamdag
kijken we al verder vooruit naar leerjaar 3 en 4. Jullie als ouders denken steeds mee en zijn enorm
betrokken. Dat blijven we zeggen, want daar zijn we blij mee. Samen, school en ouders, zijn wij de
basis van de bekende piramide en helpen wij ‘onze kinderen’, die op de top van de piramide staan,
verder op school en met het oog op hun toekomst.
Na 4 maanden hard werken zijn we allemaal blij met de Kerstvakantie. We sloten met elkaar 2019
op een warme manier af. Met veel plezier kijken we terug op deze eerste 4 maanden en met
vertrouwen en plezier kijken we vooruit naar wat komen gaat in 2020. We wensen jullie allemaal
hele fijne feestdagen en een vrolijk en liefdevol 2020! Geniet van twee weken kerstvakantie. Een
welkom moment om de accu op te laden.

Paarse vrijdag
‘Jezelf kunnen zijn is een feest!’, het thema van Paarse Vrijdag 2019, dit jaar was dat 13 december.
Bij ons op school kan dat en het was ook een feest met dank aan onze eigen leerlingenraad samen
met de leerlingenraad Het Stedelijk en alle leerlingen van de Isendoornstraat.

Warme Kerstactiviteitenweek
Het was een warme week: zowel buiten als binnen. Leerlingen gingen tijdens twee dagen op school
aan de slag voor een ander. De derde dag regelden ze zelf, ook vanuit het thema ‘iets doen voor een
ander’. Woensdag haalden we met een ploeg 137 kilo afval op uit de omgeving van school en verder
in Zutphen, we trakteerden de brandweer en politie op zelfgemaakt lekkers, hielpen bij een
instelling voor mensen met een beperking, werkten op de oude basisschool, zorgden voor aandacht
in een verzorgingshuis, et cetera.
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Woensdag was er een spetterend feest op school. Erg leuk dat er zoveel van onze leerlingen waren.
Het was wel vermoeiend, want ook feesten moet je leren 😉😉. De donderdag stond in het teken van
een geldinzamelingsactie voor twee goede doelen; door leerlingen aangedragen vanuit persoonlijke
ervaring: verder onderzoek naar diabetes type 1 en armoede in Zutphen. De voetbalmarathon
waarbij een team van docenten de hele dag speelde tegen leerlingenteams was de rode draad.
Daarnaast organiseerden leerlingen zelf tal van marathons: badminton in de grote beer, de Harry
Potter-marathon, een spelletjes-marathon, een lees-marathon, een stilte-marathon, een muziekmarathon, een wandel-marathon… Kortom, voldoende om te kiezen. De marathon van Wout en
Thias was wel een hele speciale: 4 uur lang volgden zij alles wat er gebeurde op school via een
livestream. Met alle leerlingen leverde de marathondag een totaalbedrag van €5.500,- op, dat eerlijk
verdeeld is tussen beide doelen. Heel veel dank aan de leerlingen en iedereen die op welke manier
ook een steentje heeft bijgedragen. Het was een geweldige dag!

Het voetbalmarathonmeidenteam
haalde het meeste geld op van
alle teams. SUPER gedaan!
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De eerste Elikrant
Een enthousiaste groep leerlingen is iedere donderdagmiddag van 13.15 tot
14.30 uur te vinden in A23, het lokaal Nederlands. Zij volgen de stermodule
school en media. We deelden eerder al iets van de pen van deze groep.
Gestaag werkten ze verder en met trots presenteren we in de bijlage en
(middels de QR-code hiernaast) de eerste Elikrant! Alles zelf bedacht (zo ook
de QR-code) en geschreven door leerlingen voor leerlingen, maar zeker ook
leuk voor jullie om met hen mee te lezen; dat doen wij ook en met plezier
😊😊. Knap werk allemaal en we kijken nu al uit naar de volgende Elikrant!

Vooraankondiging ouderavond
Alvast voor de nieuwe kalender van 2020: op dinsdag 21 januari organiseren we een ouderavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Na de kerstvakantie informeren we jullie over het programma en volgt
er een formulier waarmee u zich kunt aanmelden. U kunt dan ook een keuze maken voor het vak
waarmee u die avond aan het werk gaat, zodat u ook een even ervaart hoe we werken op het
Eligant.

Technasium
Afgelopen weken werd er keihard gewerkt aan de verbouwing van het technasium; een
metamorfose! De verbouwing nadert zijn einde. En het wordt mooi….. Collega’s en leerlingen kijken
er naar uit de lessen op de eerste verdieping van de A-vleugel te hervatten. Op de ouderavond
kunnen jullie misschien wel de eerste les volgen in het vernieuwde technasium... We doen ons best,
maar de laatste loodjes... Daarna staat verbouwing van de BiNaSk-lokalen (biologie, natuur- en
scheikunde) op het programma. Zo bouwen we ook letterlijk aan onze school.

Stermodules: er is nog plek!
Na de voorjaarsvakantie start er een aantal nieuwe stermodules (tot de voorjaarsvakantie). Er is nog
(beperkt) plek bij:
 Sprookjes-prentenboek (kunst-beeldend)
 Talent 101 (muziek)
 Body Control (kunst-beeldend; sieraden en mode)
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 Sporten met een beperking
 Training krijgen en geven (sport)
 Musical (voor de kinderen die deze module nog niet hebben gevolgd, zodat iedereen die wil
een keer mee kan doen 😊😊)
Een uitleg van wat de module inhoudt vinden de leerlingen in SOM. Voor de modules vanuit de talen
(Cambridge, Spaans en Nederlands) schreven leerlingen zich voor het schooljaar in en zij gaan na de
kerstvakantie dus gewoon verder.
Wanneer u zelf in de gelegenheid bent vrijwillig een stermodule aan te bieden, dan kunt u een
berichtje sturen naar Sem van der Ree (s.vanderree@eligant.nl). Dat kan voor deze ronde en ook
voor de ronde die start na de voorjaarsvakantie. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar mensen die iets
kunnen betekenen in de exacte hoek en misschien heeft u zelf een idee. Een les duurt 75 minuten en
vindt plaats gedurende 2 tot 6 aaneengesloten weken van 14.45 tot 16.00 uur (m.u.v. donderdag).

Personele zaken
Met ingang van 13 januari neemt Nick Wenneker de wiskundelessen over van Wim Vrendenbarg in
klas 1a en 1h.
Met ingang van 13 januari gaat collega Pleun Krabbenborg met zwangerschapsverlof. Haar lessen
worden overgenomen door Linda van Aalderen (klas 1f en 1h), Dietske van den Berg (klas 1a) en Gijs
Wasseveld (klas 1e). Deze collega’s geven ook maatwerkuren. De coachleerlingen worden door
Pleun geïnformeerd, wie hun ‘nieuwe’ coach wordt.

Medezeggenschap
In de bijlage vinden jullie een bericht omtrent de vormgeving en samenwerking van de
medezeggenschap op het Eligant en de moederscholen Baudartius en Stedelijk.

Roosterzaken
De lessen kunst rouleren weer en dat kan betekenen dat er een kleine roosterwijziging is. Leerlingen
kunnen dat zien in SOM. Klas 1a heeft tijdelijk een muziekles op donderdag op het Baudartius
vanwege het herstel na een operatie van muziekdocent Alex Leenders. Dat voorkomt dat Alex die
dag voor één uur van het Baudartius naar het Eligant moet en terug. De eerste keer loopt er
vanzelfsprekend iemand mee met de leerlingen. Excuses voor het ongemak.
Maandag 6 januari zijn de leerlingen die niet
door een docent of hun coach zijn uitgenodigd
om iets af te ronden (zij zien dat in hun
rooster) nog vrij. Met het team ontwikkelen
we die dag verder aan de leerjaren 1 en 2 en
starten we met de leerjaren 3 en 4. Dat doen
we met collega’s van het Eligant Lyceum,
Baudartius College en Stedelijk Lyceum.

Fijne vakantie en tot volgend jaar!
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