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. 4 oktober 2020

Spelen in de LOC-hal
Maandag 12 en dinsdag 13 oktober hebben de eerste klassen
een bezoekje gebracht aan de LOChal. Voor veel kinderen
was de LOChal nog onbekend terrein en die keken hun ogen
dan ook uit. Zo veel boeken hadden ze nog nooit bij elkaar
gezien!
Het bezoek aan de LOChal was niet alleen bedoeld om de hal
te leren kennen en er een leuk boek te lenen, maar ook om er
een gaaf spel te spelen.
De klassen gingen namelijk Biebescape spelen, een soort gameroom in de bibliotheek. Het
enige verschil met een echte escaperoom was dat de leerlingen niet opgesloten werden. Dit tot
grote teleurstelling van een aantal stoere kinderen.
De bedoeling was om informatie uit boeken te halen waardoor je het spel kon oplossen en zo
een cijfercode kon vinden. Met die cijfercode kon er een kluisje gekraakt worden. Zo moesten
de kinderen bijvoorbeeld een sudoku oplossen, de goede landen op een landkaart vinden en
boeken in de juiste volgorde leggen. Best ingewikkeld, maar het Cobbenhagenlyceum heeft
weer bewezen snel en logisch na te kunnen denken!
Na het spel kon er nog even rondgekeken worden in de LOChal. Hopelijk vinden de kinderen nu
sneller de weg naar deze hal om er regelmatig een boek te lenen. Het was in ieder geval een
gezellige activiteit met enthousiaste kinderen!

"Het ei bleef heel..."
In de eerste schoolweek hebben de leerlingen van klas C20a
in het kader van groepsvorming een project "het ei blijft heel"
gedaan. Na brainstormen was de daadwerkelijke test vorige
week. Op de foto zien we Thijs, Storm, Lucas en Rutger die
nog overtuigd zijn van hun concept. Sommige eieren gingen in
een huisje naar beneden, anderen als parachutist. We hebben
er veel plezier mee gehad.

Zermelo

Onze leerlingen kunnen via de app van Zermelo hun rooster
inzien. Ouders kunnen deze app ook op hun telefoon
downloaden. Om te koppelen laat u uw kind inloggen in
Zermelo via onze website (dus niet via de app). Inloggen doen ze met hun leerlingnummer.
Wachtwoord is geboortejaar.geboortemaand.geboortedag. Dus 12 april 2008 is: 2008.04.12
In de linkerkolom ziet u een icoontje om te koppelen, zie hieronder. De getoonde QR code is
een voorbeeld en niet de eigenlijke code die u moet scannen. Kies 'Koppel App' en scan de QR
code. Nu kunt u het rooster van uw kind inzien. Veel succes!

Ouderavond C18

Op donderdag 29 oktober stond de eerste ouderavond voor
ouders van leerlingen C18 gepland. Door de aangescherpte
corona-maatregelen hebben wij besloten het niet verantwoord
te vinden dit live door te laten gaan. In plaats daarvan wordt u
voor half november alsnog geïnformeerd over de volgende
zaken: LOB traject en bijbehorend tijdspad voor dit schooljaar, profielkeuze, werken met het
programma Qompas (leerling en ouders), hoe wordt de beslissing genomen of een leerling klaar
is voor de bovenbouw. We hopen u begin van het nieuwe kalenderjaar wel weer persoonlijk te
mogen begroeten.

Festival du film
Winnaars Poster Opdracht
Intouchables: Noa en Lina C18e
Le flic de Belleville: Dunya en Stan C18c
en C18a
Demain tout commence: Linde, Hadja,
Sietse C18c
Monsieur Chocolat: Mila, Indi, Emma
C18b

"Het probleem voor mensen met een
open geest is natuurlijk dat sommige
mensen daar voortdurend iets willen in
stoppen..." (Terry Pratchett)
Studieochtend
bovenbouw docenten
Op donderdag 15 oktober waren de
leerlingen de eerste 5 uur vrij vanwege
een studieochtend van de bovenbouw.
Deze ochtend hebben we gebruikt om
met elkaar te bespreken hoe we
gepersonaliseerd leren in de bovenbouw
gaan vormgeven zodat het goed
aansluitend op de onderbouw. We
gebruiken daarbij de ervaringen van de
collega’s die al in de onderbouw
lesgeven en de ervaringen die komen uit
de V4 groep die al op een meer
gepersonaliseerde manier les krijgt.
Gedurende het schooljaar zal er nog een
paar keer tijd vrij gemaakt worden om te
zorgen dat onderbouw en bovenbouw
goed op elkaar gaan aansluiten.

Profielwerkstuk H5/V6

Gedurende de flexweek zijn de leerlingen van H5 en V6 bezig
met hun profielwerkstuk. Er wordt hard gewerkt en vooral heel
veel vaardigheden verbeterd of aangeboord, waarover de
leerlingen soms zelf verbaasd zijn en ook wel trots van
woorden. Zo worden er (online, soms leveren crisis-situaties
ook voordelen op) interviews afgenomen met professoren en
worden er eerste- kamerleden bereid gevonden om hun mening te geven, wordt er geprobeerd
inzicht te krijgen in de criminele wereld door te proberen afspraken te maken met mensen die
zich in bepaalde circuits bewegen, hetgeen niet gelukt is. Kortom het levert mooie ervaringen
op, waar ze veel van leren. We hopen dat we op enig moment dit jaar ouders in de gelegenheid
kunnen stellen om te zien en horen wat de leerlingen gedaan hebben.

Opmerkelijk...
Wist je dat?
Wist jij dat 1 op de 6 Nederlanders van
16 jaar en ouder laaggeletterd is en dus
moeite heeft met lezen, schrijven en/of
rekenen? Maar liefst 2,5 miljoen
laaggeletterde Nederlanders kunnen
moeilijk functioneren in de maatschappij.

Wat is
laaggeletterdheid?
Laaggeletterdheid moet niet verward
worden met analfabetisme. Een
analfabeet is iemand die helemaal niet
kan lezen, schrijven of spellen.
Laaggeletterden kunnen wel lezen en
schrijven, maar beheersen deze
vaardigheden niet goed genoeg om te
kunnen functioneren in de samenleving.
Ze beheersen niet het eindniveau vmbo
of niveau mbo-2/3.
Mensen die laaggeletterd zijn hebben
bijvoorbeeld moeite met het invullen van
formulieren, straatnaamborden lezen,
voorlezen, solliciteren en het gebruik van
een smartphone en computer.

Fijne herfstvakantie!
Agenda week 43 tot en met week 47
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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
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