Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte
houden van onze onderwijsontwikkelingen,
organisatie en activiteiten in en op onze school.
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Culturele ontwikkelingen op 't Cobbenhagenlyceum
Met de officiële viering van onze muurschildering en een korte toespraak van
vestigingsdirecteur Ronald Verschuren, kreeg het nieuwe artistieke schooljaar zijn kick-off.
Uitgenodigd waren zowel alle oud- als ook nieuwe Masterclass deelnemers van klas 1 t/m 6.
Ook een paar oud-leerlingen kwamen voor die gelegenheid speciaal naar school.
Dit schooljaar heeft de Masterclass door zijn vele nieuwe aanmeldingen een primeur: namelijk
een Masterclass Junior (klas 1 en 2) én een Masterclass Senior (klas 3 t/m 6).
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met mevrouw Kneuse.
Op naar inspirerende brainstormsessies, uitstapjes, tekenlessen, gezelligheid en zelfs een
nieuwe muurschildering gedurende het schooljaar 2020-2021! We zitten te trappelen.

Je kunt culturele ontwikkelingen op het Cobbenhagenlyceum volgen via
Facebook/CobbenhagenCultuur en op Instagram op #kunstmeteenc

Het verslag van het LOC
en/of start gesprek......
Hierbij willen we er u namens de coaches vriendelijk aan
herinneren om zorg te dragen voor het verslag van het LOCgesprek vorige maand.
Mocht u problemen ondervinden met het invullen van dit
verslag op de juiste plek, vraag uw kind dan om hulp.
Succes!

Technasium-update (2)
Na de werkbezoeken naar o.a. de Oliemeulen en Hostel Roots
zijn de O&O-ers uit c20 en c19 bezig met de onderzoeken met
als doel een mooi ontwerp te maken voor de opdrachtgever.
Deze of volgende week komt de opdrachtgever namens
Hoppenbrouwers de opdracht toelichten voor de c18
leerlingen. In leerjaar 5 en 6 zijn onze O&O-ers druk bezig met
het zoeken naar opdrachtgevers voor hun keuzeproject of
Meesterproef.
Om een indruk te geven wat voor soort projecten onze
leerlingen aan (durven) pakken, blikken we met trots nog even
terug naar vorig schooljaar…
Voor de afsluiting van de examenleerlingen van het
Technasium konden we dit jaar niet onze avondvullende Meesterproeverij organiseren. De
examinatoren, de O&O-docenten, en instructeur hebben hierdoor 2 dagen online naar de
presentaties gekeken en geluisterd die ondanks deze beperking verassend waren.
De groep leerlingen die een ‘energie opwekkende fiets’ hadden ontwikkeld voor een sportschool
hebben deze aan ons via een filmpje met een greenscreen gedemonstreerd. De groep die als
opdracht had om verzorgingshuis het Laar energiezuinig te krijgen hadden een zeer uitgebreide
presentatie waarbij ze voor de opdrachtgever een handleiding hadden met een heel tijdpad van
de te volgen stappen. Dierenpark ‘de Oliemeulen’ heeft een opzet gekregen voor een app
waarmee kinderen meer informatie krijgen over de dieren en spelletjes kunnen spelen die te
maken hebben met reptielen.
Het waren 2 geslaagde dagen, mede dankzij de bijdrage van de opdrachtgevers. Eric van
Gestel, opdrachtgever van Hoppenbrouwers Techniek B.V. was zeer tevreden met het resultaat.
Bekijk zijn reactie op de Meesterproef hier.
Wilt u als (werknemer van een) bedrijf ook een bètatechnisch vraagstuk wegleggen bij
onze technasiumleerlingen? Voor dit schooljaar zijn we weer op zoek naar mooie
uitdagingen voor onze leerlingen. Als opdrachtgever levert u mooie een bijdrage bij de
ontwikkeling van onze O&O-ers tot professional en misschien later wel collega van uw
bedrijf! Meer informatie over of interesse in een samenwerking? Neem contact op met de
coördinator van het Technasium, mevrouw Coenradi (coenradi.t@2college.nl).

"Onderwijs is het machtigste wapen dat
je kan gebruiken om de wereld te
veranderen."
Week tegen het pesten
Volgende week is de Week tegen Pesten. Natuurlijk besteden wij hier als school ook aandacht
aan in onze lessen en in de dagstarten.
In onze Flexweek (de week voor de herfstvakantie) staan er ook diverse activiteiten in de
onderbouw gepland rondom cyberpesten. We hopen op deze manier onze school elke dag een
stukje veiliger te maken! Praat u er thuis ook over met uw kinderen?

WebApp: installeren op je telefoon
Als leerling kun je van de Zermelo WebApp een snelkoppeling maken op je telefoon, zodat je
niet altijd via je browser je rooster hoeft te bekijken.
1. Open een browser
2. Typ het portal-adres van je school in: 2college.zportal.nl
3. Voer je inlognaam en je wachtwoord in
4. Zet een vinkje bij "Ingelogd blijven"
Klik op <Inloggen>
6. Kies voor "WebApp"

Alternatieve ouderavond onderbouw
Net als de klassen in de bovenbouw kiezen we ervoor om de
ouderavonden op een Corona-veilige wijze te organiseren. U
ontvangt hier binnenkort nader bericht over.

Agenda week 39 tot en met week 42
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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.

