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C18c beleeft les Nederlands buiten in het zonnetje...
Dat het andere tijden zijn - ook op school - daar is iedereen het wel mee eens. Het is raar om nu
om de dag naar school te gaan: je ziet de helft van de klas terwijl de andere helft thuis achter
het beeldscherm de les volgt.
Werkelijk iedereen snakt naar een beetje lucht.
Daarom is het voor de leerlingen én de docenten fijn om sommige lessen buiten te verzorgen.
Zeker als het zonnetje zó uitbundig schijnt als hij deze week deed!
De leerlingen van C18c genieten hier zeker van deze les. We vertrouwen erop dat de leerlingen
die toen thuis waren ook wel even van de zon hebben genoten.

De examenkandidaten worden 'ondergedompeld'
Om zo optimaal voorbereid te zijn op de komende examens kunnen de kandidaten ook dit jaar
weer worden ondergedompeld. In dat geval kunnen ze contact opnemen met hun de
leerlingencoördinatoren van de bovenbouw.

Masterclass senior: nieuwe muurschildering op het
Cobbenhagenlyceum zo goed als klaar
Met de titel “same but different” hebben leerlingen van de Masterclass senior (klas 3 t/m 6) een
nieuw ontwerp gemaakt voor een muurschildering achter de trap van de tweede verdieping in
de 250-vleugel. Het werk vergelijkt leerlingen van het Cobbenhagen met planten: elke plant
heeft iets anders nodig om goed te kunnen groeien. De één gedijt in de schaduw, de ander juist
in de voorgrond. Elke plant heeft een andere betekenis, een ander “talent”, en valt op door zijne
eigen, vorm, grootte, kleur of textuur. Samen vormen ze de prachtige sfeer waarin alle
leerlingen het beste tot hun recht komen. De leerlingen van de masterclass hebben met zijn
allen veel uren, talent en plezier in dit nieuwe ontwerp gestopt dat binnenkort feestelijk zal
worden onthuld.
U kunt de artistieke en culturele activiteiten van het Cobbenhagen volgen op
Facebook/CobbenhagenCultuur en op Instagram @kunstmeteenc.

Jeanne Kneuse
Docente beeldende vorming en CKV

Na Pasen zijn er weer muzieklessen
Daar zijn we erg blij mee. De lessen worden verzorgd door de
heer Jelle Wieringa i.s.m. Esmé Theeuwesen.
We wensen Jelle én de leerlingen weer veel plezier tijdens de
muzieklessen!

Wat is in deze rare tijd

een leuke gelegenheid om wat extra te lachen met de
leerlingen? Juist, 1 april! De leerlingen van c20 en c19
moesten in hun vaste duo's dezelfde kleur kleding gaan
dragen, zogenaamd zodat de docenten dan beter kunnen zien
wie bij elkaar hoort en wie dus geen afstand tot elkaar hoeft te
houden. Omdat het een logische maatregel leek, trapten veel leerlingen erin. We hebben veel
bij elkaar passende duo's gezien. Ook doordat sommige ouders, die van tevoren waren
geïnformeerd, goed hebben meegespeeld, bedankt daarvoor!

De titel Noor van Nuenen (V6) genomineerd voor de
Nescio – profielwerkstukprijs van de Radboud
Universiteit Nijmegenvan dit blok
Noor van Nuenens origineel en zeer inspirerend profielwerkstuk met de titel “Misoginy – a
contemporary phenomeneon in language and image. An illustrated guide to confronting
misogyni” bleef niet onopgemerkt.
Het profielwerkstuk is een analyse van de speech van VS Democrate Alexandria Occasio
Cortes in Juni 2020, die een aanklacht doet op de manier waarop vrouwen nog steeds
systematisch worden gediscrimineerd of aangevallen op basis van hun gender nadat ze zelf
werd aangevallen door een republikeinse collega. Noor helpt door haar onderzoek
vrouwendiscriminatie herkennen en biedt zowel mannen als ook vrouwen een handleiding aan
hoe om te gaan met dat soort metaal geweld. De handleiding heeft Noor volledig zelf
vormgegeven waarin ze het socratisch dialoog als gesprektechniek toepast. Dit doet ze op een
laagdrempelige maar doelgerichte manier als gevolg van het letterlijk en figuurlijk illustreren van
het incident met AOC op de trappen van het Capitool – geplaatst in een schoolse context.
Noor’s werk werd voor meerdere zowel regionale als ook nationale prijzen ingestuurd en de
eerste respons is al binnen: een nominatie van de faculteit der letteren van de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Van de 40 inzendingen behoort Noors werk tot de beste zeven. Op 16
April vindt de online prijsuitreiking plaats. Bent U geïnteresseerd in Noors werk? U kunt haar
volgen op haar Instagram-pagina @tease_trees waar ze onlangs een stukje van haar
profielwerkstuk heeft gepubliceerd.
Van harte gefeliciteerd, Noor!

Keuze O&O of bevo/muziek
Voor de meivakantie ontvangen de leerlingen van C19 hun advies voor O&O en voor Bevo en
Muziek. Op basis van hun wensen en de adviezen die door de vakdocenten worden uitgebracht
maken de leerlingen van dit leerjaar in de periode daarna een keuze voor het 3e leerjaar. U
wordt hier binnenkort uitgebreid over geïnformeerd!

Lacrosse Tilburg start met jeugdtrainingen &
hulpaanbod voor klassensportbegeleiding
Afgelopen jaren hebben uw leerlingen clinics Lacrosse gehad op uw school. Buiten de
schoolmuren werd de sport in Tilburg slechts aangeboden vanaf 16 jaar. Echter! Namens Were
Di Lacrosse uit Tilburg, mag ik u melden:
Vanaf vrijdag 26 maart zijn er Lacrosse jeugdtrainingen in Tilburg
Vrijdag 18:00 - 19:00 op de sportvelden aan de IJsclubweg. Zie hieronder plaatjes (vierkant,
geschikt gemaakt voor Instagram en Whatsapp) en het persbericht. Ziet u de mogelijkheid om
dit te delen met uw leerlingen? Uiteraard zijn we graag bereid dit zelf toe te lichten tijdens een
enthousiasmerende clinic lacrosse, lees verder...
https://www.instagram.com/p/CMg86vGBp6t/

"Alles wat je aandacht geeft groeit."
(anoniem)
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