Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte
houden van onze onderwijsontwikkelingen,
organisatie en activiteiten in en op onze school.

www.2college.nl/cobbenhagenlyceum

Cobbenhagenlyceum
Nieuwsbrief no. 10 februari 2021

Voorjaarsvakantie
Dit jaar géén carnaval in Kruikenstad e.o. Misschien wel
schaatsen, maar niet op open water. Maar, wel vakantie! En
verdiend ook.
Er is door leerlingen en docenten hard gewerkt om op
positieve wijze vorm te geven aan ons onderwijs. De moed zit
er nog steeds goed in, ook al snakken we naar begin maart.
Dan mogen de scholen hopelijk weer open. Dan zijn ook de aanmeldingen voor de nieuwe
brugklassers. En dat willen we liever niet online doen.....
Deze week zou het eigenlijk de tweede flexweek zijn. We hopen dat we later dit schooljaar deze
leuke en leerzame buitenlesactiviteiten nog kunnen laten plaatsvinden. Kortom, even een week
uitrusten en dan volop en hoopvol beginnen aan het laatste deel van dit schooljaar!
We wensen jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie!

Cobbenhagen has winners!!
Junior Speaking Contest 2020-2021
Leerlingen uit de tweede en derde klas van vmbo, havo en vwo schrijven een Engelse speech
en dragen die voor tijdens de Junior Speaking Contest. Het thema van dit jaar is:
#AStoryThatMovedMe
Vrijdag 5 februari was het zover, de nationale voorronde van
het Junior Speaking contest. Emma van Vloten Martin (C19)
en Imtiaaz Kaloe C18) hebben de nationale voorronde van het
Junior Speaking Contest gewonnen en gaan op 13 april
Cobbenhagenlyceum tweetalig vertegenwoordigen in de
nationale finale.
Alle leerlingen uit de tweede en derde klas hebben een
Engelse speech geschreven rond het thema #AStoryThatMovedMe. Na een voorronde in de
klas hebben de klassenwinnaars het tegen elkaar opgenomen in de schoolfinale, met als
winnaars Emma (klas 2) en Imtiaaz (klas 3).
Vrijdag 5 februari was eindelijk zover, de landelijk voorronde. Emma en Imtiaaz moesten de
strijd aanbinden met 18 leerlingen van tto-scholen uit heel Nederland. Een jury beoordeelt de
deelnemers op inhoud, originaliteit en overtuigingskracht van hun speech. Ook weegt de jury
hun presentatie mee en de manier waarop ze de vragen over hun speech beantwoorden. Het
was dit jaar extra lastig omdat alle speeches online voorgedragen moesten worden. Het thema,
#AStoryThatMovedMe, zorgde voor een breed scala van speeches met een enorm hoog
niveau. Met haar speech “Stories” gaat Emma nu proberen om de nationale finale te gaan
winnen en dat zal Imtiaaz ook gaan doen met zijn speech “My sister”.
Na een voorbereiding waar wel wat traantjes zijn gelaten en de zenuwen die bedwongen
moesten worden zijn Emma en Imtiaaz nu heel blij en trots dat ze voor hun school naar de
nationale finale mogen!

online thema-avond “uw puber en verleidingen”
Hebben wij u al kunnen verleiden om u in te schrijven voor de
online thema-avond “uw puber en verleidingen” op maandag
22 februari? Hierover heeft u op 16 januari via magistermail
een uitnodiging ontvangen. Mochten we u al hebben verleid,
dank voor uw inschrijving. Als u bent vergeten om u in te
schrijven, kan dit via ouderraad.cobbenhagen@2college.nl.
Bent u nog niet verleid, klik dan eens op de link van de teaser: https://youtu.be/qkQ8JzP2ZAA
Met vriendelijke groet, De ouderraad

Thuisonderwijs: "Ga maar even spelen.
Papa probeert deze opdracht te
begrijpen..." (anonieme vader)

Weet u nog?
De gymdocenten organiseerden met hun klassen de challenge om "samen naar Parijs te lopen",
in totaal 385 km.
Welnu, c19e heeft het gehaald!

Studiedagen
Op 18 maart en 7 juni zal er een studiemiddag voor het
personeel plaatsvinden. Alle lessen zullen vanaf het 6e lesuur
komen te vervallen.

Nieuwe posters, nieuwe stijl!
Hebt u de nieuwe posters al voorbij zien komen? We wisten al dat we knappe leerlingen
hadden, maar de foto's op deze nieuwe posters bewijzen het maar weer eens! Bedankt
leerlingen voor jullie medewerking aan de fotoshoot! Open je Wereld op Cobbenhagenlyceum!

Een terugblik op het online Technasium
Kennismakingsproject (10 februari)
Hoe leuk, bijzonder en ook (technisch) uitdagend was het om de leerlingen uit groep 8 op
afstand kennis te laten maken met het Technasium van onze school. De kinderen hebben thuis
enthousiast meegedaan met de opdracht om voor Café Huppel de Pub een spelletje te
ontwerpen van de (bier)viltjes die de eigenaar nog in grote getale gevonden had. Onder leiding
van een ervaren O&O-leerling werden er al mooie prototypes ontworpen en op het laatst
gepresenteerd voor de camera.
Op deze manier konden we toch een mooi inkijkje geven hoe een technasiumleerling aan de
slag gaat met zo’n uitdaging!

AGENDA week 7 tot en met 11
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