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organisatie en activiteiten in en op onze school.
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S.O.S. Examenklassen
De week na de herfstvakantie start voor de leerlingen van de examenklassen S.O.S. (studeren
op school). De leerlingen kunnen zich daarvoor opgeven bij de heer Busscher. Als de leerling
mee wil eten op school, zijn hier kosten aan verbonden. Bij het inschrijven moeten deze kosten
worden voldaan. Een leerling die niet mee wil eten, kan zich gewoon inschrijven. Inschrijven
betekent ook komen! De avonden zijn van maandag tot en met donderdag van 17.30 uur tot en
met 18.00 uur.

Herkansingen
Op 8 en 9 oktober zijn de herkansingen van toetsen van vorig jaar. De leerlingen hebben
hierover in hun mail bericht gehad en kunnen aangeven welke vakken ze kunnen doen.

Het is best fris in de klas...
Een van de richtlijnen van het RIVM is om op scholen optimaal
te ventileren.
Nu de warme nazomer achter ons ligt is het herfst geworden.
Als het buiten kouder wordt, wordt het automatisch frisser in
de school. Immers, alle ramen staan heel de dag open!
Zorg er dus voor dat je warme kleding bij je hebt. Een extra
fleecevest of dikker, warme trui in je kluisje is geen overbodige
luxe.

Communicatie via mail of teams
Via de mail worden leerlingen van alle officiële gebeurtenissen
of belangrijke zaken op de hoogte gesteld. Het is van belang
dat de leerling de mail minimaal 1 keer per dag bekijkt. Dit ook
om te voorkomen dat de mailbox volloopt en de leerlingen
belangrijke mail niet meer kunnen ontvangen, zoals
bijvoorbeeld de mogelijkheid om in te schrijven voor
herkansingen.
Teams is het communicatiemiddel dat door de vakdocenten
wordt gebruikt om vakgerichte zaken te bespreken.

Internationale Projecten
Yeah project 2018-2020
Dit project had vorig jaar afgerond moeten worden, maar als
gevolg van Covid19 zijn alle onderdelen van het programma
opgeschort. Voor het project is verlenging aangevraagd en dit
is goedgekeurd. Uitwisselingen zullen voorlopig niet mogelijk
zijn, maar we gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om het
project op een andere manier door te laten gaan.

SEP project 2020-2022
Dit is een nieuw project genaamd Scientific Ethical Project en bedoeld voor leerlingen van 15
jaar en ouder. Leerlingen die hieraan mee kunnen en willen doen, hebben een brief ontvangen
waarin staat hoe zij zich aan kunnen melden.
Over beide projecten zullen we regelmatig in de nieuwsbrief berichten

Wat is nou ècht het DOEL van de gymles?

"Ik vertelde het aan de NOS!"
- meneer De Cock

Technasium-update
De O&O-leerlingen uit leerjaar 4 zijn deze periode aan het slag met de Bouwend Nederland
Innovatieprijs. Het de uitdaging is om voor de Gemeente Tilburg een plan te ontwerpen hoe de
bestaande woningen in wijk Quirijnstok verduurzaamd kunnen worden.
Om een indruk te krijgen van de huidige bouwmethodes en materialen hebben de leerlingen
een rondleiding gehad van een ontwerpmanager en uitvoerder van het bedrijf ‘Van de Ven Bouw
en Ontwikkeling’. Deze excursie was geheel Coronaproof en op loopafstand: het bouwbedrijf
bouwt op dit moment aan nieuwe woningen vlakbij de school.
Voor meer onderzoek zal er ook bij (bewoners van) de oudere woningen onderzoek gedaan
worden en de leerlingen zullen hun plan eind november/begin december presenteren aan de
Gemeente Tilburg en het bouwbedrijf.

"Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal." (Einstein)
C20d and c20f

19d and 19e

playing already against each
other in preparation for the
flexweek. Handball and
football

trying their hands at
hockey in preparation for
the flexweek.

De eerste flexweek, week 42: 12 t/m 16 oktober
Over twee weken is de eerste flexweek. Voor de nieuwe
ouders: in een flexweek hebben buitenles activiteiten voorrang
op de lesactiviteiten in het klaslokaal. Vaak betekent dat: tijd
voor excursies, sportactiviteiten of bijvoorbeeld theater.
Iedereen begrijpt dat die in deze tijden niet altijd verantwoord
zijn. Vandaar dat we deze keer kiezen voor een zg. 'Flexweek
Light'. Alleen activiteiten die passen binnen de richtlijnen van
het RIVM.
Binnenkort wordt u uitgebreid geïnformeerd over de invulling
van deze flexweek voor uw kind

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!

Agenda week 41 tot en met week 45
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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.

