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Verrijkingsklas
Al een paar weken komen er elke woensdagochtend ruim 40
leerlingen uit groep 8 van een twintigtal basisscholen om bij
ons deel te nemen aan de 'Verrijkingsklas'.
Deze verrijkingsklas is een initiatief van basisscholen en voscholen om die leerlingen te bedienen die het heel goed doen
in groep 8.
Bij ons op school houdt dat in dat leerlingen uitgedaagd
worden om een onderzoekende houding te ontwikkelen rond het thema 'Hoe ziet tranport er uit
in de toekomst?'

Rapporten

Komende week ontvangt uw zoon/dochter het rapport over de
eerste periode. Er zijn in principe geen oudergesprekken,
tenzij er vanuit de vergaderingen van deze week ernstige
zorgen worden uitgesproken. In dat geval ontvangt u bericht
van de coach en een uitnodiging voor gesprek (fysiek, online
of telefonisch).
de ouders van C18 ontvangen tevens informatie over het
keuzeproces en de overgang naar de bovenbouw.

Kies het logo voor Erasmus+ S.E.P.
Zoals jullie weten doet onze school mee aan het Erasmus+ project S.E.P.
Geselecteerde leerlingen uit klas 3 en hoger zijn gestart met dit project door een
logo te maken. Ook leerlingen uit de andere landen hebben een logo gemaakt.
Elke school mag punten geven aan de verschillende logo's.
KLIK op onderstaande afbeelding, STEM EN BEPAAL HET LOGO!!!!

"Een goede leraar is iemand die dingen
uit je haalt in plaats van je ermee
volstopt." (Neal Donald Walsch)

Ook dit jaar moet iedere leerling in het eerste, tweede of derde
leerjaar TTO meedoen aan de Junior Speaking Contest, een
initiatief gesteund door Nuffic, de Nederlandse organisatie
voor internationalisering in onderwijs.
Het thema dit jaar is: A story that moved me..
In het eerste leerjaar schrijven en presenteren de leerlingen
een one-minute-pitch, in het tweede en derde leerjaar moet
dat een three-minute-speech zijn.
De beste pitchers en speechers van de klassen dingen in The
School Finals mee naar de titel Champion of Year One, Year
Two or Year Three.
De winnaars van het tweede en derde leerjaar verdedigen
onze school in The Regional Finals die begin volgend jaar op
onze school zullen plaatsvinden. Dan strijden zij tegen
vertegenwoordigers van andere TTO-scholen uit het zuiden van Nederland.

Know-how KED portal
Best ingewikkeld voor ouders, die KED portal! Vraagt u zich ook af en toe af hoe u uw kind zo
goed mogelijk kunt helpen? Hiervoor is de Know How in de portal een welkome informatiebron.
U vindt alle informatie via het belletje rechtsboven in de portalomgeving (zie afbeelding)

Theatergroep Philaes Fogg brengt Oliver Twist
Ieder jaar brengt de Britse theatergroep Philaes Fogg een of meerdere voorstellingen tot leven
met onze leerlingen uit diverse leerjaren tweetalig onderwijs.
Deze keer besteedden zij aandacht aan Oliver Twist, maar - zoals de Engelse tekst hieronder
aangeeft - indirect ook aan de beklagenswaardige situatie waarin heden ten dage nog veel
kinderen in de wereld leven.

In Victorian Times

the standard of education was very low in the Dame or
Country school. The “teacher” may even have been illiterate
herself! There may have been slates on which the children
wrote letters or numbers in some Dames schools but not in all
of them. The children learned by rote, that is repeating the
same thing many times. This is illustrated in the Little Victorians workshop or show. These
schools were also fee paying, which means only a few could afford the luxury of even this basic
education. The majority of parents did not have the resources, which means most children did
not any education at all. Today • Less than half of India's children between the age 6 and 14 go
to school. • At least 35 million children aged 6 - 14 years do not attend school. • 1 in 40, primary
school in India is conducted in open spaces or tents. The daily task of collecting water, as well
as the constant search for privacy to go to the toilet, dominates the lives of many children,
especially girls. This leaves them with less time or energy to go to school, rest or play. Girls as
young as 10 may be responsible for fetching the family's water. The weight of the water
container can cause damage to the head, neck and spine, and the distances walked mean that
children may miss out entirely on their education

Pien Thoonen (V5)
Afgelopen donderdag hadden wij met v5 een workshop van a
midsummer night's dream gegeven door [...]. Aan het begin
kregen wij een introductie van het verhaal en alle karakters.
Hij riep ons naar voren om de karakters uit te beelden
waardoor we ons betrokken voelde. Daarna werden de rollen verdeeld en hebben we 4 scènes
gespeeld die hij heeft gefilmd. Het filmpje hebben we op een later moment in de les bekeken en
het was erg grappig. De mensen van de workshop waren spontaan en we hebben veel
gelachen. Zeker voor herhaling vatbaar!

Canterbury tales klas 4vwo
The Canterbury tales. Every year, a British theatre company
comes over to do a workshop with the TTO-students from
the Cobbenhagenlyceum. This time, Cv4B had the opportunity
to make a mini movie. With special effects, a director, a script
and a cast. The class had to choose roles and then the filming
started. It was a lot of fun recording and stage fighting. The directors were nice, the lecture
was interesting, and the story was amazing.
Samuel Jacobs

Klankbordgroep KED en
Technasium en Ouderraad
De Klankbordgroepen voor KED en Technasium zullen vanaf
januari hopelijk weer bij elkaar kunnen komen. I.v.m. de
maatregelen rondom corona laten we dergelijke
bijeenkomsten voorlopig niet fysiek doorgaan. De ervaring
leert dat het vooral voor dit soort uitwisselingen belangrijk is
om bij elkaar te kunnen komen en is online treffen veel minder prettig. Bovendien zoeken we
zeker voor de KED klankbordgroepen nog nieuwe leden (vooral vanuit de C20 klassen). Mocht
u graag mee willen denken over ons onderwijs door 2-3 keer per jaar andere ouders te treffen
samen met de coördinatoren van KED of Technasium: geef u dan op middels een mailtje.
Uiteraard geldt dit ook voor de klankbordgroep TTO (maar deze groep heeft een eigen agenda
wat dit betreft).
Klankbordgroep KED: hensgens.k@2college.nl
Klankbordgroep Technasium: coenradi.t@2college.nl
Klankbordgroep TTO: goossens.g@2college.nl
Ook de Ouderraad zoekt nieuwe leden, vooral vanuit de C20 klassen. Houd u de nieuwsbrieven
in de gaten: binnenkort komt er een oproep vanuit de Ouderraad!

EXTRA Ondersteuning examen- en voorexamenklassen
Extra ondersteuning examenklassen en voor-examenklassen
Het wordt steeds duidelijker dat veel leerlingen meer tijd nodig hebben om diverse vakken bij te
werken, vooral door de eerste lockdown waarin de leerlingen volledig thuis zaten om onderwijs
te volgen. Om hierin tegemoet te komen, bieden wij als school bij wijze van proef aan dat de
leerlingen vanaf 3 december iedere donderdag tot aan de kerstvakantie van 18.30 uur tot 20.00
uur op school in stilte huiswerk kan maken in de lokalen 028 en 033. De heer Van de Hout en
de heer Busscher zullen elke avond aanwezig zijn. De heer Van de Hout is voor H5 beschikbaar
om extra uitleg wiskunde B te geven! Ook de heer Panjoel zal enkele avonden aanwezig zijn.
Mogelijk zullen meer docenten aansluiten. Mocht je de behoefte hebben om onder toezicht in
stilte te werken dan kun de leerling zich bij de heer Busscher aanmelden hiervoor. De leerling
bepaalt zelf of hij/zij elke week komt of dat het bij één keer blijft. Dit initiatief geldt alleen voor de
examenklassen en voorexamenklassen.
De leerlingen hebben hierover bericht gekregen van de heer Busscher
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