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Bomen verplaatsen doe je zo.................
Het kan u, als trouwe lezer van deze nieuwsbrief, niet zijn ontgaan dat het Cobbenhagenlyceum
een behoorlijke make-over ondergaat. We hebben er herhaaldelijk over bericht.
Een volgende stap in dit proces is de buiteninrichting. De facade van de school is al vorig jaar
opgeknapt. Nu is de binnenplaats aan de beurt. En ja, die mooie bomen stonden toch een
beetje in de weg. Verplaatsen, dus!
Het was toch wel een grappig gezicht toen leerlingen tijdens de les die stoere machine met een
volwassen boom in de grijper zagen aan komen rijden...
Nu hebben we gelukkig weer bomen aan de zijkant van ons gebouw!

De Voorexamenklassen naar school
Na de meivakantie starten de examens. Dit geeft ons de ruimte om de voorexamenklassen
volledig naar school te laten komen. Op deze manier kunnen zij zich goed voorbereiden in de
laatste periode op de laatste toetsweek waarin de schoolexamens voor hen plaatsvinden.
Leerlingen en ouders hebben hierover een mail ontvangen.

Ouderavond voor mogelijke doubleurs van havo 4
en vwo 4
Volgend jaar zal de eerste lichting leerlingen die gestart zijn met het onderwijs volgens
Kunskapskolan instromen in de bovenbouw. Om de leerlingen en ouders die mogelijk doubleren
in de 4e klas een goed beeld te geven wat dit gaat inhouden organiseren wij op dinsdagavond
15 juni zal er een informatie avond. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen via hun
coach bericht.

Centraal schriftelijk eindexamen
Na de meivakantie starten de examens voor havo 5 en vwo 6. Ook dit jaar zullen in verband met
coronamaatregelen de examens een iets andere vorm hebben dan andere jaren. Het examen is
verspreid over 2 tijdvakken en de leerlingen hebben aangegeven in welk tijdvak ze examen
gaan doen. Het eerste tijdvak start op 17 mei en loopt tot en met 31 mei, het tweede tijdvak start
op 14 juni en loopt tot en met 25 juni. De uitslag van het eerste tijdvak is op 10 juni en de uitslag
van het tweede tijdvak is op 2 juli. De gehele informatie is terug te vinden op de site.

18 Mei: Studiedag
Op dinsdag 18 mei vindt er een studiedag plaats voor alle
docenten van het Cobbenhagenlyceum. De leerlingen zullen
die dag vrij zijn. Ons personeel zal de hele dag in de weer zijn
om ons KED onderwijs verder te ontwikkelen, onder
begeleiding van KED Nederland.

LOC gesprekken
De 3e serie LOC gesprekken voor de onderbouw vinden
plaats op 26 en 27 mei, tussen 13 en 17 uur. Dit is eerder dan
begin juni zoals bij de rapporten stond. U kunt deze data reeds
noteren in uw agenda.

Little Victorians op het Cobbenhagenlyceum
Philaes Fogg verzorgt al jaren diverse drama-producties
waarin onze TTO-leerlingen kunnen ondervinden en laten zien
wat hun vorderingen zijn in de Engelse Taal.
Wij geloven dat een taal leren niet kan zonder dramatische
werkvormen. Taal is immers communicatie!
Naast de geweldige boost die leerlingen ondervinden door
erkenning en bevestiging van hun vaardigheden leren ze ook
nog op een leuke manier een stukje internationale culturele geschiedenis: Little Victorians
handelt over Groot-Brittannië ten tijde van de Industriële Revolutie, een proces dat later ook
gemeengoed werd in grote delen van Europa.
Ieder jaar hebben de eerste klassen TTO een eerste kennismaking met 'Engels toneel'. Zo ook
klas C20d, -e en -f. Het was 'good fun and quite educational!'

Cross Your Borders - project
De landen op de wereldkaart hierboven zijn na deze week wel
bekend bij alle leerlingen van het 3e leerjaar.
Deze week hebben zij als jonge wereldburgers heel veel
informatie te verwerken gekregen over deze landen die in
ontwikkelingsfasen onderling zeer verschillen, maar absoluut
een wereld van verschil zijn met ons land.
Zeker binnen de actualiteit van onze tijd is het zó belangrijk
om stil te staan bij die verschillen én wat hen veroorzaakt. Dat
raakt naast burgerschap ook economie, aardrijkskunde en
innerlijke overtuigingen.
U mag er van uitgaan dat daar behoorlijk over is gesproken de afgelopen dagen. Vraagt u het
gerust aan uw zoon of dochter...
(hieronder: de 'crew' van Cross Your Borders.)

Hats off to you!

Excursies naar het bos!
Deze week zijn de eerste klassen op excursie naar het bos
geweest bij de Oisterwijkse Vennen onder leiding van onze
eigen 'part-time boswachter', de heer Olav Donders.
Tijdens de laatste lockdown en het daaropvolgende hybride
onderwijs zaten de leerlingen té lang thuis en op school achter
hun laptops. Tijd om naar buiten te gaan! Daar zijn de
flexweken voor bedoeld.
Nu weten deze leerlingen allemaal het verchil tussen de larix, de den en de spar!

Van IB naar Cambridge: v6 tto doet examen voor
hun International AS-level
Nadat we jarenlang het tto op onze school afsloten met het IB English examen (International
Baccalaureate), maakt de examenklas van 2021 hun debuut met het Cambridge International
English Language examen.
Op 29 april moeten zij hun tekstbegrip aantonen door een reactie te schrijven op een bestaande
tekst en deze te vergelijken met het origineel, en vervolgens een andere tekst grondig
analyseren op aspecten van taal en structuur.
In de meivakantie komt de klas (toch wel met plezier) terug naar school voor het tweede
examen, schrijven, op 7 mei: op het programma staan dan het schrijven van een korte en
langere tekst, en die kunnen zowel zakelijk als verhalend zijn. En uiteraard in uitstekend Engels.
Op de uitslag moeten we nog wel even wachten tot het einde van de zomervakantie, maar
hopelijk kunnen we de bijbehorende certificaten in het najaar weer persoonlijk uitreiken.

"De toekomst van de wereld zit vandaag
in mijn klas." (anonieme collega)

We vragen uw aandacht voor het volgende:
Indien u ouders bent van leerlingen die in Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel wonen is
deze kwestie wellicht voor u interessant:
Korte toelichting. Langs het Riddershofpad is de gemeente van plan een terrein aan te leggen
met 42 parkeerplaatsen, horecagelegenheid (partycentrum) en een Gilde. Als omwonende
maken wij ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid van het fietspad en het beschermde
natuurgebied.
Onze vraag aan jullie is of jullie de petitie die we nu gestart zijn, willen delen met de familie’s die
woonachtig zijn in Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot. Hieronder stuur ik u de link,
zodat u zelf kunt kijken waar deze over gaat en daarna kunt kijken of jullie hieraan mee willen
werken. Wij als omwonende en bezorgde ouders zullen jullie erg dankbaar zijn als jullie ons
kunnen steunen.
https://hetgildeelders.petities.nl/

AGENDA week 18 tot en met 24

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
cobbenhagenlyceum@2college.nl toe aan uw adresboek.

