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We doen het samen!
Het is december, de maand van Sinterklaas, Kerst en
Oud en Nieuw; feesten die je samen viert. Namens alle
medewerkers van Lyceum Elst wens ik u een hele prettige
decembermaand. Toch dacht ik bij ‘We doen het samen’,
niet aan de decembermaand, maar aan onze school.
Dat komt door de volgende gebeurtenissen
Samen met de basisscholen, Het Westeraam en het
OBC organiseerden we de ‘Elst Collegetour’. Leerlingen
uit groep 8 kregen zo een indruk van het voortgezet
onderwijs in Elst.
Half november was de aula goed gevuld met leerlingen
en ouders uit klas 3 havo en 3 vwo bij de voorlichting
over de profielkeuze. En afgelopen week zaten daar
ouders en leerlingen uit de bovenbouw havo en
vwo voor een voorlichting over de keuze van een
vervolgstudie. Als school, ouders en leerlingen dit
samen doen, levert dat het beste resultaat op.
We maken ons op voor de gesprekken met u naar
aanleiding van het eerste rapport om af te stemmen hoe
we samen de rest van dit schooljaar de begeleiding van
uw zoon of dochter vorm kunnen geven.

Indonesische leerlingen. Zij zijn in Nederland voor
de 14e International Junior Science Olympiade. Deze
vindt plaats in Arnhem en Nijmegen. Quadraam, het
schoolbestuur waaronder Lyceum Elst valt, is één van de
organisatoren. We hebben een mooi programma waarin
de bezoekers met onze leerlingen aan de slag gaan om
kennis te maken met het Nederlandse (bèta)onderwijs.
En waar kan dat beter dan bij Lyceum Elst?!
Hierboven beschrijf ik gebeurtenissen waar we trots op
zijn. Soms zijn er ook dingen waar we minder gelukkig
mee zijn. In enkele klassen kampten we met lesuitval
doordat collega’s een aantal dagen ziek waren, terwijl
juist in die klassen de twee kleine vacatures zaten
die we moeilijk in konden vullen. Gelukkig zijn deze
collega’s inmiddels hersteld en de vacatures goed
ingevuld.
Helaas is lesuitval door ziekte, scholing van docenten
en activiteiten die we voor leerlingen organiseren niet
helemaal te voorkomen. In klas 1 en 2, nemen vanaf
nu collega’s zoveel mogelijk de les over als een docent
afwezig is om tussenuren te voorkomen. Leerlingen
kunnen in dat uur werken aan het huiswerk dat in
Magister staat.

Natuurlijk werken leraren en leerlingen elke dag
samen, maar een school en een goede leeromgeving
maken we ook met anderen. Dat blijkt bijvoorbeeld bij
de activiteiten die leerlingen ondernemen voor hun
maatschappelijke stage. Daarom kijk ik ook uit naar het
Winterfestijn in Elst.
Iets anders wat erg geslaagd was; het bezoek
van een groep Zuid-Afrikaanse, Moldavische en

De keuze
is aan jou!

Jan-Maarten de Wit – rector
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Zomerschool
Afgelopen schooljaar hebben vanuit Lyceum Elst
negen leerlingen de zomerschool gevolgd. Deze
leerlingen hebben gedurende twee weken in de
zomervakantie hard gewerkt om een overgangsbewijs
naar de volgende klas te bemachtigen.
Voor alle negen leerlingen is de zomerschool
een succes geworden. Een compliment aan deze

leerlingen die twee weken van de zomervakantie
hebben opgeofferd en met een geweldige inzet de
zomerschool hebben gevolgd.
Komend schooljaar vindt de zomerschool plaats van 9
juli 2018 tot en met 20 juli 2018. Het is mogelijk dat op
de eindvergadering de zomerschool wordt ingezet voor
een eventuele overgang van de leerling.

Kerstactie groot succes!

Bekendmaking van de opbrengst aan stichting Madamfo

Afgelopen schooljaar zijn wij als Ghanawerkgroep
bezig geweest met het inzamelen van geld voor het
laboratorium van het Madamfo Specialist Hospital. Dit
ziekenhuis is gebouwd op initiatief van de stichting
Madamfo (www.madamfo.com) die zich geheel
belangeloos inzet voor tal van projecten in Ghana.
Tijdens de kerstmarkt van 2016 zijn allerlei activiteiten
georganiseerd (rap-act, escaperoom, etc.) en dingen
verkocht voor het goede doel (pannenkoeken,
kerstcupcakes etc.). Met het ingezamelde geld
is ervoor gezorgd dat het laboratorium van dit
ziekenhuis is voorzien van allerlei apparatuur.
Ook zijn er vorig schooljaar een sponsorloop,
een rommelmarkt en een statiegeldflessenactie
georganiseerd. Met deze laatste acties is het
fantastische bedrag van ¤ 5.051,20 opgehaald!
Deze acties zijn mede mogelijk gemaakt doordat
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wij een geweldige groep leerlingen hadden die deze
acties hebben bedacht en ons op allerlei vlakken
hebben ondersteund.
Het sponsorgeld van deze acties gaat samen met
de opbrengst van de kerstmarkt in 2017 naar het
opzetten en inrichten van de kinderafdeling in het
Madamfo Specialist Hospital. In dit ziekenhuis komen
regelmatig ouders met hun kinderen vragen of ze
geholpen kunnen worden. Helaas is het ziekenhuis
nog niet ingericht om kinderen te kunnen helpen.
De kerstmarkt zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 22
december van 10:30 tot 12:00 uur in de aula van het
Lyceum Elst. Iedereen is van harte welkom om een
kijkje te komen nemen en natuurlijk te genieten van
alle activiteiten en lekkernijen!
Namens de Ghanawerkgroep,
Eline Kuenen & Johan Baptist
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Vuurwerk
Op en rond de school zijn weer enkele leerlingen
gezien met vuurwerk. We willen u er graag op
attenderen dat alle vormen van vuurwerk op en
rond de school niet zijn toegestaan. Constateren
we toch vuurwerk dan zijn we genoodzaakt om in
alle gevallen hierover in overleg te treden met de
schoolagent. Afhankelijk van de overtreding worden

passende maatregelen genomen. Dit kan vanuit
school corveedienst tot aan externe schorsing, of
een combinatie van straffen zijn. De politie stelt een
proces-verbaal op, met mogelijke consequenties.
Ouders zullen hier altijd schriftelijk van op de hoogte
worden gebracht. We hopen uiteraard dat het
vuurwerk tot oudejaarsdag bewaard wordt.

Personele zaken

Mevrouw Petrosian zal komende week haar
werkzaamheden neerleggen, omdat haar zwangerschapsverlof ingaat. Haar lessen worden vervangen
door de heer Verreck en de heer Osterloh.

Mevrouw de Kroon zal na de kerstvakantie haar
werkzaamheden oppakken. Zij komt terug van
haar ouderschapsverlof. Mevrouw Bos zal na
de kerstvakantie ook weer volledig haar lessen
verzorgen na haar ouderschapsverlof.

Agenda
Datum

Activiteit

Bijzonderheden

12 dec.

10-min. gesprekken ouders/leerling

rooster Magister

13 dec.

1e lesuur vrij

-

20 dec.

kerstgala onderbouw (locatie aula Het Westeraam)

19.30u-22.30u

20 dec.

kerstgala bovenbouw (locatie De Hucht, Elst)

20.00u-24.00u

21 dec.

1e en 2e lesuur vrij

-

22 dec.

kerstmarkt

Start 19.30u

23 dec. t/m 7 jan.

Kerstvakantie

10.30u-12.00u

8 jan.

Toetsvrij

-

9 jan.

Presentaties profielwerkstuk

vanaf 14.35u

19 jan.

Verkort lesrooster

-

20 jan.

Open Dag

10.00u-14.00u

22 jan.

Studiedag (leerlingen vrij)

-

24 jan.

LE-week 2

volgens rooster

sneak
peek
We zijn druk bezig
met het maken van
onze nieuwe website!
Volgend jaar op de
Open Dag zijn we live!
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