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Sectordirecteur Gerard Spijkers
Persoonsvorming op het Elde College

Op onze school gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden,
maar ook om de vorming van de persoon.
Persoonsvorming komt zo in beeld als een expliciete taak en
opdracht van het onderwijs. In ons onderwijs en bij de activiteiten
ligt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Zij
ontdekken en ontwikkelen hun persoonlijke talenten, leren kritisch
na te denken en ethisch verantwoord te handelen.
De leerling is immers een zelfstandig individu die het vermogen
heeft om zus of zo te doen, om wel of niet te handelen, om ja of nee
te zeggen, om met de stroom mee te gaan of weerstand te bieden.
Die uitdaging ligt er voor ieder ( volwassen) mens. Het gaat er om
dat we kinderen en jongeren ondersteunen om als vrij,
verantwoordelijk en volwassen mens in de wereld te willen staan.
Een prachtige taak en opdracht voor onze medewerkers samen met de opvoeders, waarbij een
goede coaching van de leerling centraal staat. Indien u meer wilt weten over persoonsvorming op het
Elde College verwijs ik u naar het Strategisch Beleidsplan op onze site.

Vmbo T 4 in Berlijn

Onlangs bezochten onze vmbo T 4 leerlingen Berlijn.
Stralend weer en een goede sfeer. Dat zorgde ook voor
mooie plaatjes!

Wij hebben de grootste en de zwaarste!

Op zaterdag 29 september vertrokken we met twee leerlingen, Loek en Geertje Hillenaar (B2B en
TK1B) richting Utrecht voor het NK pompoen kweken. 13 scholen deden mee aan deze jaarlijkse
wedstrijd. En jawel hoor…wederom wonnen we de 1e prijs!
Een grote pompoen kweken doe je niet zo maar. Het begint al in mei met het juiste zaad te zaaien.
Maar dan ben je er nog niet, de plant moet
natuurlijk ook goed verzorgd worden. De afgelopen
maanden was die zorg in goede handen bij onze
leerlingen van Groen. Water geven, uitplanten,
meststoffen toedienen etc. Het viel niet mee met
de droge hete zomer! Veel pompoenen scheurden
en mochten daardoor niet deelnemen aan de
wedstrijd.
Uiteindelijk bleven er twee scholen over met een
wedstrijdwaardige pompoen. Wij hadden de
grootste en de zwaarste pompoen en gingen met
de eerste prijs naar huis! De leerlingen kregen een
grote wedstrijdbeker gevuld met snoep. Daarnaast
hebben een kookworkshop gewonnen voor de hele
klas! Superprestatie!

Ouderbijdrage

Vandaag, 10 oktober, is de mail verstuurd betreffende de ouderbijdrage. De betaling verloopt via Wis
Collect. Uiteraard kunt u in termijnen betalen. Deze mogelijkheid vindt u in de tool van Wis Collect.
Wanneer u kiest voor betaling in termijnen, krijgt u bij het aanbreken van de termijn een
herinneringsmail, zodat u zelf gemakkelijk de (deel)betaling kunt doen. Uiteraard kunt u ook direct
het hele bedrag betalen.
Mocht u geen mail ontvangen hebben, check dan uw spamfolder. Mist u
nog steeds een mail over de ouderbijdrage, stuurt u dan een berichtje naar
ouderbijdrage@eldecollege.nl met als onderwerp ‘geen factuur
ontvangen’. Uiteraard kunt u ook voor overige vragen op dit mailadres
terecht.
Op onze website staat een filmpje waar stap voor stap Wis Collect wordt
uitgelegd.
> Meer informatie over en het instructiefilmpje

Brugklasfeest

Vanavond het is zover: het brugklasfeest! Het feest is in de grote aula van onze locatie in Schijndel.
De muziek wordt verzorgd door onze vaste disco Quatro.
De leerlingen krijgen toegang tot het schoolfeest op vertoon van hun schoolpas. Het is niet
toegestaan om introducés mee te nemen. Het feest begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De
leerlingen mogen tijdens het feest het gebouw niet verlaten. In de hal kunnen ze consumptiebonnen
kopen voor € 0,50. Hiervoor kunnen ze chips en frisdrank kopen.

In verband met de verwachte drukte vragen wij u om de kinderen op de parkeerplaats bij de sporthal
aan de Bunderstraat af te zetten en ze om 22.00 uur daar weer op te halen. Diegenen die met de
fiets komen, kunnen hun fiets in de fietsenstalling plaatsen. Deze wordt om 20.00 uur afgesloten. Er
zal zowel op de parkeerplaats als bij de fietsenstalling toezicht zijn tijdens het brengen en halen.
Morgen vrijdag 12 oktober zijn alle brugklasleerlingen het eerste uur vrij. Dit betekent dat de lessen
in Schijndel beginnen om 09.20 uur en in Sint-Michielsgestel om 09.45 uur. Fijn om nog ietsje langer
in bed te blijven liggen.

Kennismakingsmomenten groep 7 en 8

De komende tijd zijn er weer verschillende kennismakingsmomenten voor kinderen uit groep 8 en
groep 7. We trappen af op donderdag 15 november 2018 met de vmbo DoeDag. Ongeveer 800
basisschoolleerlingen uit de regio komen naar het Elde waar zij de beroepspraktijk kunnen ervaren in
de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Groen. Ook aan de theoretische leerweg kunnen de
kinderen snuffelen.
Op dinsdag 20 en 27 november 2018 organiseren wij informatieavonden voor ouders en kinderen
uit groep 7 en 8. Ouders kunnen presentaties bijwonen over de verschillende onderwijsrichtingen,
kinderen gaan leuke activiteiten doen.
Groep 8-leerlingen die willen ervaren hoe het er op een middelbare school
aan toe gaat, zijn welkom op onze Minilessen. Je volgt echte lessen, wisselt
van lokaal en leert de docenten en het gebouw kennen. We bieden de
Minilessen in Schijndel aan voor vmbo en voor vwo/havo. Deze zijn op
woensdagmiddag 12 december 2018 en 6 februari 2019. Ook in SintMichielsgestel bieden we Minilessen aan, op woensdagmiddag 13 en 20
februari 2019.
Speciaal voor kinderen uit groep 8 die tweetalig vwo willen gaan doen, is er
Cool Campus. Via diverse leuke en interessante workshops maken kinderen kennis met het tweetalig
onderwijs. Cool Campus vindt gelijk plaats met de Minilessen in Schijndel, dus ook op woensdag 12
december 2018 en op woensdag 6 februari 2019.
Dit jaar hebben we drie Open Huis momenten: op zondag 20 januari 2019 voor de locatie SintMichielsgestel. Op vrijdagavond 25 januari 2019 openen het vmbo en Praktijkonderwijs in Schijndel
de deuren. Twee dagen later – op zondag 27 januari 2019- is het de beurt aan (t)vwo en havo.
Op woensdag 13 februari 2019 is er voor ouders en kinderen van groep 8 een informatieavond
tweetalig vwo waar meer verteld wordt over deze bijzondere opleiding.
Vooraf aanmelden en meer over alle kennismakingsmomenten leest u op
www.eldecollege.nl/groep8.

Wij wensen u en uw gezin een prettige
herfstvakantie toe!

