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Ik hoop dat het met een ieder goed gaat en de
impact van de huidige coronacrisis beperkt blijft.
De dagen worden steeds langer en de zon heeft de
afgelopen dagen uitbundig geschenen. Aan het
begin van de voorjaarsvakantie konden we het ijs
op en aan het eind konden we in de zon zitten. Ik
vind de lente de mooiste tijd van het jaar en ga er
weer van genieten. Anderen gun ik dat ook.
Corona
De lockdown is voor onze leerlingen flink
versoepeld en vanaf 1 maart gaan de leerlingen de
helft van de schooltijd weer fysiek naar school en
dat is erg fijn. Sociale contacten kunnen weer
aangehaald worden. Wel blijft het van belang dat
zij onderling en ten opzichte van de docent 1,5
meter afstand houden. Op het moment dat
leerlingen niet naar school komen, volgen zij
onderwijs op afstand via Teams. In de agenda van
Magister is prima te zien wanneer de leerlingen op
school verwacht worden en wanneer er lessen op
afstand zijn.
Neem gerust contact op met de mentor wanneer je
tegen problemen aanloopt.
Nieuwbouw
De nieuwbouw heeft in verband met de vorst een
week stilgelegen maar vordert verder gestaag.
Elders in deze nieuwsbrief treft u enkele foto’s aan.
Hou vol en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
C.E.J.A. (Charles) Lohnstein

1

OBC ELST EERSTE MIDDELBARE SCHOOL
MET MATERIALENPASPOORT
Het is zover, het nieuwe schoolgebouw van OBC Elst heeft haar hoogste punt bereikt. Na
het hijsen van de vlag werd de directie van de school door Giesbers Ontwikkelen en
Bouwen verrast met een uniek materialenpaspoort. Hiermee is OBC Elst de eerste
middelbare school in Nederland met een materialenpaspoort!
In samenwerking met Van den Berg Architecten heeft ontwikkel- en bouwpartner Giesbers tijdens
de ontwerp- en engineeringsfase een gedetailleerd Bouw Informatie Model (BIM) model opgezet.
In eerste instantie om een efficiënte voorbereiding en realisatie mogelijk te maken. Maar met het
BIM-model werd ook gewerkt aan een materialenpaspoort, dat naar de toekomst toe als een
digitale kopie van het fysieke schoolgebouw gaat functioneren. Door de materialen te
documenteren blijven ze altijd beschikbaar. Daarmee geef je ze namelijk een identiteit, een
(materialen)paspoort. Door gebruik te maken van Madaster, het Kadaster voor bouwmaterialen
waarvan Giesbers sinds 2018 partner is, is het gelukt om 96% van de materialen die gebruikt zijn
voor de nieuwbouw van OBC Elst te benoemen en te documenteren, zodat hergebruik in de
toekomst eenvoudig mogelijk is. En afval dus zo veel mogelijk voorkomen wordt.
Charles Lohnstein, directeur van OBC Elst, kreeg het materialenpaspoort uit handen van BIMengineer Johan Sanders van Giesbers die er samen met haar ketenpartners hard aan heeft gewerkt
om zover te komen. De komende periode gaan OBC Elst als gebruiker, gemeente Overbetuwe als
eigenaar en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen samen in gesprek om deze digitale omgeving richting
oplevering goed over te dragen. Met oog voor de verschillende voordelen die hier voor de beheeren onderhoudsfase behaald kunnen worden. Tegelijkertijd kan het materialenpaspoort bijdragen
aan de bewustwording van het belang van circulariteit onder leerlingen en docenten. En dragen we
hiermee bij aan een toekomstbestendige leer- en werkomgeving.
Persbericht opgesteld door: OBC: Helen de Bruijn / Giesbers Ontwikkelen en Bouwen: Stefanie
Schendstok.
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OPROEP OUDERRAAD

OPEN DAG

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.

De open dag is in digitale vorm geweest en
nog steeds te zien via de website van onze
school.
Omdat fysieke minilessen helaas niet
mogelijk zijn, zijn ’15 minute moments’
bedacht. Dit houdt in dat een leerling uit
groep 7/8 via Teams, 15 minuten ingebeld
wordt door een docent en leerling. In die 15
minuten kunnen we wat over de school
vertellen/laten zien en mogelijke vragen van
de leerling beantwoorden: Minilessen - OBC
Elst (obc-elst.nl)!

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)

Heeft u de digitale open dag gemist en wilt
u het terugkijken? Klik dan op onderstaande
afbeelding.

Hopelijk tot ziens!
Hartelijke groeten,
Petra

SNEAK PEEK
Onderstaand filmpje geeft een sneak peek in
ons nieuwe schoolgebouw.
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VERTROUWENSPERSONEN
Onderstaande posters komen zichtbaar in onze school te hangen. Zo weet iedere leerling, mocht het
nodig zijn, waar hij/zij terecht kan.
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CERTIFICAAT ‘BEWEGEN EN SPORT’
Opnieuw een erkenning van de Gezonde School: certificaat ‘Bewegen en Sport’
Nadat wij begin van het schooljaar op het gebied van ‘Voeding’ erkend zijn als Gezonde School,
is nu ook het certificaat ‘Bewegen en Sport’ toegekend. Dit wordt toegekend aan scholen die
voldoen aan een aantal voorwaarden én zich onderscheiden op sport- en beweeggebied. Naast
de ‘verplichte’ gymlessen en sportdagen, bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid om mee te
doen aan sporttoernooien buiten school, mee te gaan op diverse sportkampen en doen we mee
aan themaweken zoals de Nationale Sportweek waarin we meedoen aan de ‘Daily Mile’. Verder
kunnen onderbouwleerlingen deelnemen aan georganiseerde pauzesport tijdens de grote
pauzes, in de gymzaal en op het schoolplein.
Het OBC Elst onderscheidt zich doordat wij een nauwe samenwerking hebben met Overbetuwe
Beweegt. Daarmee hebben we ons netwerk en expertise op het gebied van sport en gezondheid
vergroot. Anders gezegd: er gaan veel meer deuren open. Zo komt bijvoorbeeld de Sportbus
tijdens de pauzes een aantal keer in de week op het schoolplein, maar onderzoeken we ook
periodiek de sportbehoefte van onze leerlingen. We werken samen met alle sportopleidingen in
de buurt: stagiaires van de ALO Nijmegen tijdens de gymlessen, studenten van het CIOS
Arnhem en ROC Sport en Bewegen Nijmegen die de pauzesport organiseren en studenten van
het Astrum College Velp die, zodra de scholen weer open zijn, starten met het opzetten en
uitvoeren van naschoolse sport. Vaak zitten hier oud-leerlingen tussen, die vanuit hun eigen tijd
weten wat er op sportgebied te doen was en waar verbeteringen liggen. Tot slot kunnen onze
eindexamenleerlingen mavo drempelloos instromen bij de opleiding Sport en Bewegen op het
Astrum College na een positief advies van hun gymleraar.
De erkenning van de Gezonde School geeft aan dat we goed bezig zijn! Net als bij het certificaat
‘Voeding’ zijn we ook nu weer de eerste school in de gemeente Overbetuwe met het certificaat
‘Bewegen en Sport’. Dat er überhaupt weinig scholen zijn met twee certificaten is een reden om
extra trots te zijn: we onderscheiden ons hiermee als Gezonde School!
We blijven ons ontwikkelen en we hebben mooie vooruitzichten als we straks de nieuwbouw
betrekken. Een splinternieuwe gymzaal, beweeguitdagend schoolplein en moderne
fitnessruimte. We willen bijvoorbeeld de pauzesport straks gaan aanbieden aan álle leerlingen
en naschoolse sport voor leerlingen én collega’s vaste voet aan de grond laten krijgen. Er liggen
nog zoveel mooie uitdagingen! De nieuwe omgeving zal ons hierbij een boost geven: Sport en
Bewegen zal verder in het DNA van het OBC Elst verankerd raken. Ideeën zijn altijd welkom!
Thijs Boonstra, coördinator Gezonde School
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NIEUWBOUW FOTO’S

6

