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Van de directeur…
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Geachte ouder/verzorger,
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Open dag
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De lockdown is verlengd en zal zeker tot 8 februari
duren. Via de mentoren komen reacties binnen dat
de leerlingen tevreden zijn over de online lessen.
Dat zijn positieve berichten. Wanneer u eventueel
opmerkingen ter verbetering heeft, zijn die via de
mentoren van harte welkom.
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeten
sinds vorige week 1,5 meter afstand houden, ook
tot elkaar. Omdat wij de examenleerlingen wél
fysiek op school mogen ontvangen, hebben we een
aantal wijzigingen aan moeten brengen om de 1,5
meter afstand te kunnen bewaren. De eerste helft
van de leerlingen komt in de even weken op
maandag, woensdag en vrijdag naar school en in
de oneven weken op dinsdag en donderdag.
In principe komen de examenleerlingen en de
voorexamenleerlingen naar school om toetsen te
maken. We creëren hier extra ruimte voor door
bijvoorbeeld de gymzaal en extra lokalen in te
richten.
De gekozen oplossingen bieden voor zover ik dat
kan zien de maximaal mogelijke oplossingen.
De huidige tijd is erg vreemd en voor vele van ons
vervelend. Hou vol en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
C.E.J.A. (Charles) Lohnstein
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MEEDOEN IN OVERBETUWE / GELREPAS
De gemeente Overbetuwe vindt dat ook mensen met een smalle beurs mee moeten kunnen doen.
Daarom biedt de gemeente Overbetuwe de Meedoenregeling voor volwassenen en thuiswonende
minderjarige kinderen vanaf 4 jaar.
Punten
Meedoen in Overbetuwe werkt met punten. Iedere volwassene krijgt 450 punten per kalenderjaar.
Ieder thuiswonend minderjarig kind vanaf 4 jaar krijgt 600 punten per kalenderjaar. U kunt de
punten in gedeelten besteden, of in één keer opmaken. Dat mag u zelf weten. (Op dit moment
vertegenwoordigd elk punt: € 0,50)
Wat biedt OBC Elst aan?
OBC Elst biedt verschillende producten aan om (deels) te bekostigen. Heeft u een account bij
Meedoen in Overbetuwe? Dan kunt u ons in de webwinkel terugvinden.
Heeft u nog geen account bij Meedoen in Overbetuwe en denkt u hier wel voor in aanmerking te
komen? Kijk dan voor meer informatie op de website: www.meedoeninoverbetuwe.nl
Let op: Vanwege de AVG mag Meedoen in Overbetuwe uw gegevens niet doorgeven aan het OBC.
Heeft u een bestelling gedaan bij OBC in de webwinkel van Meedoen in Overbetuwe? Geef dit dan
door aan mw. A. Tilleman via: managementassistentelst@obcnet.nl.

Gelrepas en Stichting Leergeld
Komt u uit Arnhem? Dan kunt u, in dien u een laag inkomen heeft, gebruik maken
van de Gelrepas en Stichting Leergeld. Er is geen leeftijd aan gebonden.
De vrijwillige ouderbijdrage kan bijvoorbeeld via de GelrePas. Daarnaast kan men
een bijdrage voor de aanschaf van een laptop vragen via Stichting Leergeld (Doe
een aanvraag! | Leergeld Oost Betuwe).
Wanneer u een Gelrepas heeft staat daar speciaal voor u een tegoed op. Hoeveel u
krijgt hangt af van leeftijd en woonplaats. Net als in de gemeente Overbetuwe
kunt u kiezen waarvoor u het geld wilt besteden. Kijk voor meer informatie op:
www.gelrepas.nl
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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)

GEMISTE OPROEP
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.

Hopelijk tot ziens!
Hartelijke groeten,
Petra

LESDAGEN EN
ONDERWIJSONTWIKKELING

ONLINE OUDERAVOND
Wij bieden op woensdag 24 februari 2021
om 19.30u een online informatieavond aan
over: ‘HELP! Mijn kind verdwijnt in social
media of gamen’ (meer informatie:
www.digitalawareness.nl/uitnodiging)

In de jaarplanning staan in februari een aantal
activiteiten gepland waarbij geen les wordt
gegeven. Omdat persoonlijke ontmoetingen
meestal niet mogelijk zijn, gaan de online
lessen zoveel mogelijk door. Zo gaan de
lessen tijdens de geplande open dag zoveel
mogelijk (online) door.

Als bijlage is de uitnodiging toegevoegd met
meer informatie. Wilt u zich voor deze
informatieavond opgeven? Stuur een mail
(met daarin vermeld met hoeveel personen
u online komt) naar:
administratie.elst@obcnet.nl

Hoe we omgaan met de studiedag op 9
februari aanstaande, hangt af van de
coronamaatregelen die de regering neemt.
Wanneer de lockdown op 8 februari niet
opgeheven wordt, zal de studiedag op 9
februari niet de invulling volgens de
jaarplanning krijgen. Nadere informatie volgt,
wanneer er meer duidelijkheid is.
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NIEUWBOUW
Ondanks alle beperkingen rond corona, vordert de nieuwbouw gestaag. Inmiddels zijn we
bezig met het selecteren van leveranciers voor de inrichting. Onderstaande foto’s zijn
gemaakt op vrijdag 15 januari jl.

OPEN DAG
De open dag wordt vervangen door een online
bijeenkomst. Via onze website: Informatieavond - OBC
Elst (obc-elst.nl) kunnen geïnteresseerden zich
aanmelden. Natuurlijk kunnen er te allen tijde vragen
gesteld worden.
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