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Waar we dit jaar niet naar toe gingen......
Normaal gesproken zouden alle 85 leerlingen van de TTO-brugklassen dit najaar voor één week
naar Engeland zijn gegaan voor hun zg. "Immersion week". Naar het stadje Broadstairs in
Kent, England. (zie foto boven)
Omdat dit nu niet mogelijk is hebben we vorige week allerlei andere activiteiten gehouden om
deze 'immersion' (onderdompeling) enigszins te benaderen. (zie foto's hieronder)
Natuurlijk hopen we van harte dat het snel weer mogelijk is om met leerlingen naar het
buitenland te mogen reizen...

Leerlingbesprekingen

Op 18 t/m 20 november vinden onze
rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen plaats. De
leerlingen hebben op die dagen de eerste 5 lesuren les; in de
middag zijn ze vrij. De week erop (24 t/m 26 nov) vinden de
oudergesprekken plaats. Aangezien er direct na de
kerstvakantie LOC gesprekken plaatsvinden, worden in november alleen de ouders uitgenodigd
van de leerlingen over wie wij n.a.v. de leerlingbesprekingen/rapportvergaderingen zorgen
hebben. Wanneer u niet uitgenodigd wordt voor een gesprek door de coach van uw kind, mag u
er vanuit gaan dat er op dit moment geen specifieke zorgen zijn vanuit ons als school.

"Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar
nodig..." (OMO)

Technasium-update
De eerste O&O projecten van dit schooljaar worden
weer afgerond. De leerlingen van 20c, 20d en 20e
hebben vrijdag 13 november hun ontwerp voor een
nieuw dierenverblijf gepresenteerd aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever was onder de
indruk, maar heeft ook nog genoeg tips gegeven om
de volgende keer een nog beter product op te leveren.

La journée de la
langue française
Le jeudi 12 novembre était la journée de
la langue française. Donc, c’était la fête!
De jaarlijkse dag van de Franse taal
stond wederom in het teken van het
onder de aandacht brengen van de
Franse taal en cultuur. Geheel volgens
de tijdsgeest droegen de Franse
docenten prachtige Franse mondkapjes,
gemaakt door Evy!
Onze collega's werden getrakteerd op
madeleines en napoleons in de
docentenkamer. Verder kon iedereen
genieten van de versiering in de kleuren
van de Franse vlag en posters speciaal
gemaakt voor 12 november. De catering
zorgde voor een echte Franse lunch en
Franstalige muziek op de achtergrond in
de aula.
Verder werd in elke les aandacht besteed
aan ons mooie vak! Door middel van
Franse muziek, lesson up, kahoot en
andere quizzen werd deze dag feestelijk
gemaakt voor onze leerlingen.
We hopen dat iedereen ervan heeft
genoten en even geproefd heeft van de
mooie Franse cultuur!
Au revoir

Herkansingen en inhaaltoetsen voor de
bovenbouw
De herkansingen voor de bovenbouw stonden gepland op één dag.
Normaal kunnen dan alleen de PTA-toetsen herkanst worden. Na de
afgelopen toetsweek werd echter duidelijk dat er een flink aantal
leerlingen was, dat zowel PTA-toetsen alsook bevorderings- en
voortgangstoetsen gemist had. De schoolleiding heeft daarom
besloten om deze keer ook de inhaalwerken in de, hiervoor
uitgebreide, herkansingsperiode mee te nemen.
De herkansingen en inhaaltoetsen worden afgenomen op woensdag
18, donderdag 19 en vrijdag 20 oktober 2020. De inhaaltoetsen, die
dan gemaakt worden, zijn hierna niet meer herkansbaar.
De bovenbouwleerlingen hebben via de mail een persoonlijk overzicht
gekregen voor de inhaaltoetsen en de herkansingen. Daarin staat onder andere de volgende
informatie:
In verband met de speciale omstandigheden tijdens de toetsweek is het PTA aangepast en
krijg je één extra voucher voor de herkansingen van deze toetsweek toegewezen. Je kunt
dus nu 2 toetsen herkansen. Je kunt hooguit één (1) voucher meenemen naar de volgende
toetsweek.
Herkansen kan alleen bij PTA-toetsen. In onderstaand overzicht is aangegeven welke
toetsen jij mag herkansen.
Indien je een toets niet gemaakt hebt in de afgelopen toetsweek, moet je deze inhalen op
de herkansingsdagen. Dat geldt zowel voor de bevorderingstoetsen als de PTA-toetsen. Je
hoeft je hiervoor niet in te schrijven, dat gaat automatisch. Voor leerlingen met veel
inhaaltoetsen proberen we maatwerk te leveren.
We wensen iedereen veel succes!!

Opmerkelijk...
Vroeger was alles
beter!
Ze kunnen erg irritant zijn.
Mensen die bij vrijwel alles
aangeven dat het vroeger toch
allemaal beter was en dat toen, in
hun tijd, mensen beslist meer
aandacht voor elkaar hadden. Het
kan echter even ergerlijk en
kortzichtig zijn om als reactie
helemaal niets te willen horen
over het verleden. Alsof het
heden altijd beter is.
Tuomas Kyrö (1974)
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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.

