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De vorderingen van de nieuwbouw zijn op locatie
goed zichtbaar. Inmiddels zijn we in het stadium
waarin we offertes voor meubilair en andere zaken
betreffende de inrichting aan gaan vragen. Ook
wordt gewerkt aan het ontwerpen van het
buitenterrein van de school. Ik ben erg enthousiast
over het geheel, we krijgen een prachtige school.
(Nieuwbouw - OBC Elst (obc-elst.nl))

Wanneer ik naar buiten kijk, is het duidelijk
merkbaar dat we in de donkere dagen voor
Kerstmis zitten. Laat je humeur hier niet door
verpesten, de zon gaat vanzelf weer schijnen.
Blijf gezond, pas goed op elkaar.

Onze nieuwe

Met vriendelijke groet,

website is live!

C.E.J.A. (Charles) Lohnstein

Klik hier om
te bekijken

Sint en Piet zijn
gisteren geweest.
Zij hebben de
onderbouwklassen
bezocht en
leerlingen
motiverend
toegesproken.
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GRATIS ABONNEMENT BIBLIOTHEEK
De Bibliotheek Gelderland Zuid wil de schooltijd van je kind graag makkelijker en leuker maken.
Ook vindt de bieb het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan lezen en makkelijk toegang
hebben tot een schat aan verhalen en informatie. Daarom is een abonnement van de
bibliotheek tot 18 jaar gratis.
In de bieb kan jouw kind onder meer terecht voor informatie voor werkstukken en presentaties,
boeken voor de lijst, rustige studeerplekken en leestips. Kijk voor het totale aanbod voor
jongeren vanaf 12 jaar op www.obgz.nl/12plus.
Lid worden van de bieb regel je eenvoudig online via www.obgz.nl/lid-worden. Let op: als je al
lid blijkt te zijn van de bibliotheek, wordt je online aanmelding niet verwerkt. Controleer of je al
lid bent door te bellen of mailen naar de klantenservice. Bel hiervoor op werkdagen tussen
09.00 en 18.00 uur naar: 024 - 327 49 11. Of stuur een mailtje naar klantenservice@obgz.nl.
Al lid van de bibliotheek, maar de pas kwijt? Geen probleem, bezoek een van onze bibliotheken
en ontvang een nieuwe pas voor € 5. Is je kind jonger dan 16 jaar? Dan moet je als
ouder/opvoeder mee en een geldig legitimatiebewijs van je kind kunnen tonen. Boven de 16
jaar volstaat alleen een geldig legitimatiebewijs.

LAPTOPS
Het onderwijs van de toekomst zal steeds meer het gebruik van een laptop vergen.
Ook voor het onderwijs op afstand is een laptop onmisbaar. Als school gaan we ervan
uit dat leerlingen vanaf het schooljaar 2021-2022 over een eigen laptop beschikken.
Een van de gevolgen voor de nieuwbouw is dat er veel minder vaste computer komen
te staan.
Dit schooljaar hebben we goede ervaringen met de aanschaf via The Rent Company.
Dit omdat de computers degelijk zijn, goed contact maken met het draadloze netwerk
(WiFi) van de school, verzekerd zijn en eventueel snel opnieuw in te spoelen zijn.
(Leeghalen en het besturingssysteem opnieuw installeren.) Wanneer leerlingen reeds
de beschikking over een laptop hebben, ondersteunt systeembeheer contact maken
met het draadloze netwerk. Helaas is het niet mogelijk aanvullende ondersteuning op
de werking van deze groep laptops te bieden. Wanneer u eerder (dan bij de start van
het nieuwe schooljaar) een laptop aan wilt schaffen, verzoeken wij u er een aan te
schaffen die aan onderstaande minimale eisen (specificaties) voldoet:
·
·
·
·

Harddisk capaciteit minimaal 128 GB (voorkeur SSD)
Besturingssysteem Windows 10
Intern geheugen minimaal 4 GB
voor Wi-Fi: netwerkkaart minimaal dualband

Daarnaast adviseren wij:
· Een SSD harddisk (is robuuster en versnelt laadtijden)
. Een 13 inch laptop aan te schaffen. Op een leerlingentafeltje past dan ook nog een
leerboek en een kleiner scherm (minder batterijverbruik).
Let op: een Chromebook of MacBook levert conflicten op bij bepaalde lesmethodes en
WiFi.
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MONDKAPJES

PR

Om het milieu een beetje te ontzien van de
grote hoeveelheid plastic maskers, maakten
we bij beeldende vorming en techniek onze
eigen mondkapjes van stof!

Helaas belemmert corona ook de ‘fysieke’
PR. Dit betekent dat er geen open dagen
gehouden zullen worden. Ook
informatieavonden moeten digitaal.
Momenteel wordt er hard gewerkt om dit zo
goed mogelijk naar buiten te brengen. We
zijn bezig met een nieuwe website, een
nieuwe wervingsfolder en digitale
informatieavonden. Ook zijn er
promotiefilmpjes gemaakt. Op de volgende
pagina kun je deze bekijken door op de
afbeelding te klikken.
De nieuwe website is online: Home - OBC
Elst (obc-elst.nl). Daarnaast is de
wervingsfolder zo goed als klaar. Deze zal
binnenkort te downloaden zijn op onze
nieuwe website.

GEMISTE OPROEP

Er zijn dit schooljaar vier minilessen:
•
Dinsdag 26 januari 2021
•
Donderdag 28 januari 2021
•
Maandag 1 februari 2021
•
Donderdag 11 februari 2021

Het kan zijn dat u gebeld wordt door iemand
van school, maar dat u op dat moment niet
bereikbaar bent. Uw nummerherkenning
geeft dan het algemene nummer van de
school aan. Als u terugbelt, dan komt u
terecht bij de telefonist(e) aan de
telefooncentrale. Deze kan helaas niet zien
en/of achterhalen door welke van de 60
collega’s u gebeld bent. In dringende
gevallen zal er altijd, door de betreffende
collega, geprobeerd worden op een ander bij
ons bekend telefoonnummer contact te
krijgen met één van de ouders/verzorgers.

Leerlingen kunnen er ook voor kiezen een
persoonlijke rondleiding aan te vragen.
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NEEM EEN KIJKJE OP OBC ELST!

OPROEP OUDERRAAD
Hallo, mijn naam is Petra en ik ben voorzitster van de ouderraad. Als lid van de ouderraad
zorgen wij voor leuke herinneringen en activiteiten tijdens het schooljaar.
Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe leden! Vindt
u het leuk om samen met ons te zorgen voor
onvergetelijke feestjes, wilt u meedenken over nieuwe
dingen of veranderingen en bent u af en toe een dagdeel
beschikbaar om bijvoorbeeld de school te versieren?
Meld u dan aan via:
managementassistentelst@obcnet.nl!
Kijk voor meer informatie op: Ouderraad - OBC Elst
(obc-elst.nl)
Hopelijk tot ziens!
Hartelijke groeten,
Petra
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BLAUWE KAART
Graag informeren wij u over de regels betreffende het kortdurend en extra verzuim van uw kind.
Helaas kan het voorkomen dat uw kind ziek is. Meldt dit dan dezelfde dag vóór 9 uur telefonisch
aan de receptie. Zodra uw kind weer op school is, moet hij/zij een door u ingevulde en
ondertekende blauwe kaart (voor kort verzuim) inleveren met daarop de reden voor het verzuim
en de datum(s) waarop het verzuim plaatsvond.
Tandarts, orthodontist, huisarts
Afspraken zoals bezoek aan tandarts, orthodontist of huisarts dienen zoveel mogelijk buiten
schooltijd gepland te worden. Als dat echt niet mogelijk is, moet de blauwe kaart vooraf worden
ingeleverd bij de administratie. Deze blauwe kaart kan ook gebruikt worden om aan te geven dat
uw kind weer terug op school is. Ook dan moet deze bij de administratie worden ingeleverd.
Langdurig ziek
Als een leerling onverhoopt langdurig ziek is, neemt de mentor contact op met de
ouders/verzorgers van de leerling. Indien een leerling meerdere keren kortdurend ziek is, kan de
school de leerling aanmelden bij de schoolarts en/of bij het Zorg Advies Team.
Verlof buiten de schoolvakanties
Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, moeten ouders/verzorgers zes weken voor de
datum van verlof schriftelijk verzoek indienen bij de teamcoördinator. Hij/zij beslist of het verzoek
ingewilligd kan worden. In het verzuimprotocol staat exact beschreven in welke situatie verlof
gegeven kan worden.

Contactpersonen
Dhr. H. Zeelenberg
teamcoördinator leerjaar 1 en 2
zee@obcnet.nl
Mevr. M. Hoek
teamcoördinator leerjaar 3 t/m 5
hmu@obcnet.nl
Op onze website kunt u het verzuimprotocol nalezen:
Regelingen & Protocollen Archieven - OBC Elst (obc-elst.nl)
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NIEUWBOUW: EERSTE VERDIEPING

NIEUWBOUW: TWEEDE VERDIEPING
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TECHNIEK
Technisch inzicht, leren samenwerken en creatieve oplossingen bedenken. Leerlingen van het
eerste jaar zijn actief bezig geweest met Infento en technisch tekenen.

CAMBRIDGE ENGLISH
Leerlingen die afgelopen schooljaar hun Cambridge certificaat hebben gehaald kunnen hem deze
week in de brievenbus verwachten! Een officiële uitreiking ging niet en om iedereen niet nog
langer te laten wachten ontvangen de leerlingen een klein feestje op de mat. Van harte
gefeliciteerd.

7

BEDRIJFSECONOMIE-MIDDAG
Op 26 november heeft de eerste Bedrijfseconomie-middag ooit plaatsgevonden. Waar men bij
het vak Bedrijfseconomie vaak denkt aan zaken zoals boekhouding, marketing en
winstberekeningen, hoort daar ook het essentiële onderdeel ‘Persoonlijke Zelfredzaamheid’ bij.
Het gaat hier vooral over centrale vragen zoals:
1.
2.
3.
4.

Hoe zorg ik voor een georganiseerde persoonlijke budgettering?
Hoe werkt belastingvrij schenken?
Wat is kinder- en partneralimentatie?
Welke invloed heeft trouwen op mijn eigen financiën en welke keuzes kan ik hierin
maken?
5. Stel dat er sprake is van een scheiding, wat moet ik dan allemaal regelen en wat is de
rol van het kind hierin?
Dit zijn belangrijke vragen, waarin onderwijs écht doet waar het voor is: voorbereiden op de
toekomst. Om hier nog een extra stap in de zetten is de BECO-middag georganiseerd. Met
gastspreekster Mr. Van Hout, werkzaam bij team Familie en Jeugd van de rechtbank te ’sHertogenbosch, hebben de leerlingen een fantastische middag beleefd.
Met Familie- en Jeugdrecht als hoofdthema werden interessante discussies gehouden over
ouderlijk gezag, ouderschapsplannen, jeugdhulp en kinderbescherming. Leerlingen zijn aan de
slag gegaan met het maken van een waterdicht ouderschapsplan (wat moeilijker is dan je
denkt!) en deden vervolgens mee aan een oefenrechtbank.
In deze oefenrechtbank mochten de leerlingen in de rol kruipen van ouder, rechter, advocaat of
kinderbescherming in een nagespeelde rechtszaak. Na een voorbereiding met officiële
documenten van de rechtbank lieten de leerlingen zien hoe complex situaties kunnen zijn wat
betreft het uit huis plaatsen van kinderen, verhuizingen bij gescheiden partners en het al dan
niet krijgen van hulp van overheidsinstanties. Al met al was het een zeer geslaagde middag die
de leerlingen actief aan het werk zette met niet alleen Bedrijfseconomie-gerelateerde
onderwerpen, maar vooral ook kennis liet maken met de ingewikkelde wereld waar zij later in
terecht zullen gaan komen. We willen Mr. van Hout enorm bedanken voor haar inzet en voor
het feit dat er zelfs in corona-tijd ruimte is voor het organiseren van dit soort activiteiten.
M. Jansen
Docent Economie en Bedrijfseconomie

Mr. Van Hout
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NTS
Op 2 oktober 2020 is Klaas Elling van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) op bezoek
geweest in het mentoruur van H4B. Hij deelde zijn eigen meeslepende verhaal wat betreft zijn
harttransplantatie en zijn ervaring met wachtlijsten, ziekenhuisbezoeken en eindeloze medische
onderzoeken. Klaas zette de leerlingen actief aan het denken over hun eigen (aanstaande)
keuze wat betreft donorschap, zeker met de nieuwe wetgeving in het achterhoofd. Het ging
daarbij niet om overtuigen ("nee" is een duidelijke, begrijpbare keuze), maar vooral over het
informeren. We willen Klaas Elling graag bedanken voor zijn gastles, welke hopelijk ook
gesprekstof voor aan de keukentafel heeft opgeleverd. Ook voor u als lezer: geef uw keuze door
op donorregister.nl.

PAUZESPORT
Sinds de start van het schooljaar wordt op de onderbouw pauzesport gegeven in
de grote pauzes op woensdag, donderdag en vrijdag. Er is een gevarieerd
sportaanbod, zodat leerlingen lekker een half uurtje kunnen sporten. Zowel op
het schoolplein als in de gymzaal zijn activiteiten. De activiteiten worden
georganiseerd en begeleid door studenten van het CIOS Arnhem en ROC Sport
en Bewegen Nijmegen; onderwijsinstellingen waarmee wij een samenwerking
zijn gestart.
De inzet van deze studenten komt voort uit de samenwerking die onze school
sinds dit jaar heeft met Overbetuwe Beweegt. Door deze samenwerking kunnen
we meer impact maken als het gaat om een gezonde leefstijl van onze
leerlingen.
Inmiddels zijn er elke dag zo’n 50 tot 70 leerlingen actief aan het bewegen in de
pauzes. Pauzesport blijft de rest van het schooljaar doorgaan op de onderbouw.
Als sectie evalueren we geregeld en peilen we de behoefte van leerlingen. Doel
is om uiteindelijk in de nieuwbouw voor álle leerlingen (en collega’s) een
structureel dagelijks pauzesport-aanbod te bieden in- en om school.
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Over Betuwe College Elst behaald als
eerste school het vignet Gezonde School
Wij zijn de eerste school in de gemeente Overbetuwe die een vignet Gezonde School heeft
behaald. Maandag 2 november is het vignet Gezonde School officieel onthult door Fynn en Faye.
Het vignet Gezonde School is een initiatief van het Voedingscentrum. Er zijn totaal negen vignetten
te behalen onder andere op het gebied van voeding, sport en bewegen, welbevinden en
mediawijsheid.
Het thema waarop OBC Elst het vignet heeft behaald, is voeding. Om dit te behalen moet een
school voldoen aan een aantal criteria. Zo moet de school onder andere structureel aandacht
besteden aan het thema voeding in de lessen, dient er een netwerk te zijn voor kinderen met
voedings- en gewichtsproblematiek en ook moet de school zich actief inzetten voor een gezonde
schoolomgeving. Ook heeft de school watertappunten in de aula gerealiseerd.
Dankzij de nauwe samenwerking met Overbetuwe Beweegt, is er onder leiding van Trudy Wolters,
een lessenserie over gezonde leefstijl voor de onderbouw ontwikkelt en is deze getest op het OBC.
Verder heeft de samenwerking tussen beide partijen gezorgd dat het netwerk van OBC Elst is
uitgebreid en verbeterd.
Thijs Boonstra, coördinator van de Gezonde School van het OBC: “Als school heb je een rol bij het
aanleren van gezond gedrag van je leerlingen. De erkenning voor onze school is een bevestiging
dat we goed bezig zijn. Dit werkt ook motiverend: we zijn op dit moment bezig de vignetten
‘Bewegen en Sport’ en ‘Welbevinden’ te behalen, zodat we over een jaar in onze nieuwbouw ons op
meerdere vlakken onderscheiden.”
https://overbetuwe.nieuws.nl/nieuws/24832/over-betuwe-college-elst-behaalt-als-eerste-schoolvignet-gezonde-school/
https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/meer-bewegen-en-gezonde-schoolkantine-op-het-obc-inelst~a43e5627/

Foto: fotosuzan – Overbetuwe Beweegt
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