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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Thuisonderwijs

We dachten dat we er vanaf waren toen we vorig jaar in juni
weer naar school gingen, zij het in een ietwat aangepaste
vorm.
Helaas. Sinds de kerstvakantie moeten we er weer aan
geloven. Hopelijk duurt het nog één volle week en mogen we
dan weer 'naar school'. Het kan natuurlijk ook dat deze
maatregel langer van kracht blijft.

Hoe kunnen we allemaal hier verstandig mee om gaan?
De school vindt dat er naast de online-lessen die volgens het lesrooster worden gegeven echt
oog moet zijn voor het welzijn van de leerlingen. We bedoelen hiermee dat wij proberen de
leerlingen zoveel mogelijk in beweging te krijgen tijdens en na de lessen. We willen de ouders
vragen om dit ook te stimuleren.
Daarnaast wordt er m.n. in de dagstart ook aandacht besteed aan HOE de leerlingen het best
de lessen kunnen volgen.
Via deze link http://youtu.be/iUA-rjX5rmI kunt u een filmpje bekijken waarin goed uitgelegd wordt
wat belangrijkt is om wél en nìet te doen.

Positief blijven
Dat loont. Teveel en te vaak horen we verkondigen dat het niet goed gaat met jonge mensen die
gedwongen thuis zitten of dat onze leerlingen grote achterstanden oplopen.
Natuurlijk, deze twee lockdown-periodes zullen zeker impact hebben. Maar, het is niet goed om
te vergeten dat leerlingen, ouders, docenten en nog veel meer mensen die werken met en voor
onze leerlingen, bergen werken verzetten. Liever waarderen we u en hun inzet. Zo houden we
het langer vol!

Alert blijven
En toch, we kunnen ons voorstellen dat u zich soms afvraagt of het wel goed gaat of hoe u op
een goede manier uw kind kunt helpen. Graag verwijzen wij u daarvoor naar onderstaand artikel
van het Nederlands Jeugdinstituut.
Ondertussen is het allerbelangrijkst misschien wel om zoveel mogelijk betrokken te blijven.
Kijken waar ze mee bezig zijn of er gewoon eens een tijdje naast te gaan zitten. En te letten op
simpele dingen: is hun camera aan tijdens de lessen, zitten ze niet ondertussen op andere
sociale media, is hun fysieke houding goed, eten ze goed, bewegen ze genoeg, enz.
Graag verwijzen we u ook naar de oproep voor een thema-avond van de ouderraad elders in
deze nieuwsbrief.
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tieners-motiveren-voor-thuisonderwijs

Bij het vak aardrijkskunde mochten de leerlingen hun “vierkante” ogen even rond maken door
buiten op zoek te gaan naar biotische en abiotische onderdelen in hun leefomgeving! Hieronder
enkele resultaten.

online thema-avond “uw puber en verleidingen”
Hebben wij u al kunnen verleiden om u in te schrijven voor de
online thema-avond “uw puber en verleidingen” op maandag
22 februari? Hierover heeft u op 16 januari via magistermail
een uitnodiging ontvangen. Mochten we u al hebben verleid,
dank voor uw inschrijving. Als u bent vergeten om u in te
schrijven, kan dit via ouderraad.cobbenhagen@2college.nl.
Bent u nog niet verleid, klik dan eens op de link van de teaser: https://youtu.be/qkQ8JzP2ZAA
Met vriendelijke groet, De ouderraad

De coaches missen de leerlingen heel erg, maar vinden het wel ontzettend leuk om tijdens de
online dagstarts en coachgesprekken af en toe een nieuwsgierige (of leergierige?) papa, mama
of broer of zus in beeld te zien. Huisdieren zijn ook graag in beeld. We hebben al heel wat
voorbij zien komen: van pasgeboren pups tot een heuse cobra!
Hopelijk kunnen jullie hier iets mee!
Groetjes,
Alle coaches

Volgens ons is het wederzijds!

"Volgens mij is de toets vooral voor de
juf, zodat ze weet wat ze de volgende
keer beter uit moet leggen." (anonieme
leerling)
LOPEN NAAR PARIJS
De gymdocenten doen samen met hun klassen de challenge om "samen naar Parijs te lopen",
in totaal 385 km.
Voordat de leerlingen buiten gaan wandelen kunnen zij een app downloaden (strava, runkeeper,
google health, etc). De leerlingen zetten de app aan als ze gaan wandelen! Als ze klaar zijn
kunnen ze de screenshot van deze wandeling op de teams chat zetten en zo tellen we de
gelopen KM samen op en komen we samen als klas na 385 km in Parijs uit.
Dus nadat je hebt ingebeld in de LO les kan je daarna lekker gaan wandelen om samen in
Parijs uit te komen!
Hoe staan de klassen ervoor? Of, hoe ver zijn ze al?
C20d: 148,4 km
C19e: 200 km
C18d/e: 113,1 km
C18c 121.73 km
C20b 58.52

LOC-gesprekken
examenklassen

Spreiding centrale
examens

Ouders van de leerlingen in de
examenklassen hebben via de mail
een uitnodiging gehad voor de LOCgesprekken (leerling-ouders-coach).
De gesprekken zullen plaatsvinden op
dinsdag 2 februari en woensdag 3
februari tussen 13.00 uur en 17.00 uur

Zoals de situatie nu is zullen de
leerlingen in de gelegenheid gesteld
worden om hun examens te spreiden
over 2 tijdvakken. Leerlingen kunnen er
ook voor kiezen om de examens in het
eerste tijdvak af te ronden. De coaches
zullen rond maart met de leerlingen
bespreken wat de beste strategie is.

Nieuwe posters, nieuwe stijl!
Hebt u de nieuwe posters al voorbij zien komen? We wisten al dat we knappe leerlingen
hadden, maar de foto's op deze nieuwe posters bewijzen het maar weer eens! Bedankt
leerlingen voor jullie medewerking aan de fotoshoot! Open je Wereld op Cobbenhagenlyceum!

Voorlichtingsactiviteiten groep 8
In deze tijd kunnen helaas niet al onze voorlichtingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen doorgang
vinden. Dat is ontzettend jammer; niets is fijner dan persoonlijk contact leggen met leerlingen uit
groep 8 en hun ouders. Desondanks proberen we de digitale middelen zo goed mogelijk in te
zetten om iedereen te informeren. Zo hadden we afgelopen dinsdagavond een prettig en
informatief webinar waaraan vele ouders meededen. Omdat een aantal collega's vanuit huis
deelnamen en er ook collega's op 2 plekken in school hieraan mee werkten was het een heus
geschakel naar schermen als bij een televisieproductie. Met dank aan collega Joep van de
Wouw voor alle technische ondersteuning! Ook een speciale dank aan de leerlingen die ook
aanwezig waren om hun ervaringen te delen! Mocht u dit webinar gemist hebben maar wel
geïnteresseerd zijn of iemand kennen die het graag nog zou willen bekijken, dan is het webinar
terug te zien via https://www.2college.nl/cobbenhagenlyceum/groep-78/belevingsochtend-opendag-16-januari-2021/
Ook zijn inmiddels de online snuffelmiddagen van start gegaan! Voor TTO was er afgelopen
woensdagmiddag een succesvolle kennismaking waarbij leerlingen in Harry Potter klassen aan
de slag gingen met leuke opdrachten. Woensdag 3 februari wordt deze middag herhaald.
Woensdag 10 februari gaat het Technasium online snuffelen. Ook hiervoor kan nog
ingeschreven worden via de website.
We hopen verder op 24 en 27 februari nog de mogelijkheid te hebben om wèl fysiek onze
kennismakingsmiddag en belevingsochtend door te kunnen laten gaan. Blijf hiervoor op de
hoogte via de website voor aanmelding en updates.
Tenslotte vinden de aanmeldingen voor nieuwe leerlingen plaats op 1 t/m 4 maart. We hopen
voor volgend schooljaar weer veel enthousiaste nieuwe leerlingen te mogen begroeten!

Klankbordgroepen
Na onze vorige oproep voor de klankbordgroepen (voor KED, Technasium en TTO) zijn er een
aantal nieuwe aanmeldingen geweest, waarvoor dank. Aanmelden kan nog steeds wanneer u
graag mee wilt praten over ons onderwijs, stuur dan een email naar de volgende personen:
Klankbordgroep Technasium: coenradi.t@2college.nl
Klankbordgroep TTO: goossens.g@2college.nl
Klankbordgroep KED: hensgens.k@2college.nl
Komende woensdagavond 3 februari komt de klankbordgroep KED in ieder geval online bij
elkaar om bij te praten en kennis te maken met nieuwe leden. Gemiddeld spreken we elkaar 2-3
keer per jaar.

Vanuit het
Technasium
Onderzoek en Ontwerpen,
dat is bij de technasiumafdeling bijna een
continu proces. En hoe leuk is het als je
je ontwerp dan ook kan bouwen… of kan
printen? We zijn trots op onze nieuwe
aanwinst: een 3D printer van Ultimaker.
Het apparaat is inmiddels al bijna continu
in gebruik: een groep leerlingen uit VWO
6 die bezig zijn met de Meesterproef,
printen een model voor de glasfabriek
Ardagh in Dongen. We kijken uit naar het
eindresultaat!

AGENDA week 5 tot en met 8

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.

