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Start van het schooljaar: LOC- en startgesprekken
Vorige week hebben de LOC-gesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken vinden 3 keer per
jaar plaats, aan de start van het schooljaar, in januari en aan het einde van het schooljaar. De
coaches hebben de gesprekken doorgaans als heel waardevol en prettig ervaren. Het is
ontzettend fijn om met elkaar kennis te kunnen maken en samen doelen te stellen voor het
nieuwe schooljaar. We willen alle ouders bedanken voor de vrijgemaakte tijd hiervoor! Hebt u
het verslagje al samen met uw kind in de portal gezet? Ook daarvoor dank!

Introductieactiviteiten
Vrijdag 28 september hadden alle klassen een feestelijke dag,
vol met leuke activiteiten. De weergoden waren ons gunstig
gezind en van de slechte voorspellingen die er een dag
eerder waren, hebben we gelukkig geen last gehad!
C20 is op school gebleven. De helft van de dag stond in het
teken van samenwerken met je klasgenoten, de andere helft
was dolle pret op allerlei opblaastoestellen, in teams ook
tegen andere klassen. Bij de wissel van de onderdelen
werden de leerlingen getrakteerd op een heerlijk zakje friet
met een snack.
C19 had een iets ingekort programma, i.v.m. de
weersvoorspellingen. Dat was een goede keuze, want als we
het bij de oorspronkelijke tijden gehouden hadden, hadden we het niet droog en veilig
gehouden. De leerlingen waren te gast bij Experience Island in Loon op Zand. Hier hebben ze in
teams allerlei survival-achtige activiteiten gedaan, waarbij samenwerken bittere noodzaak was.
Mooi om te merken dat ze op elkaar durven te vertrouwen! Een paar dappere leerlingen zijn
zelfs het Blauwe Meer nog ingedoken. De friet en snacks die nadien op school op hen wachtten
waren meer dan verdiend!
C18 heeft een heerlijke dag gehad in Hilvarenbeek bij Dr. Livingstone Land. Ook zij hebben
moeten samenwerken om alle opdrachten tot een goed einde te brengen. De sfeer was
geweldig en ze hebben ervan genoten! Ook zij zijn op friet en snacks getrakteerd en konden
daarna van een welverdiend weekend gaan genieten.
Voor de bovenbouwklassen was het niet eenvoudig activiteiten te plannen waarbij ook rekening
gehouden werd met de Covid19-regels, maar we zijn er goed in geslaagd deze te volgen.
Havo 4 heeft buiten in de Loonse- en Drunense Duinen gelasergamed en het weer werkte goed
mee.
Vwo 4 heeft een pubquiz gedaan en hebben samen geluncht.
Vwo5 heeft buiten activiteiten gedaan bij Rocks en Rivers en ook hier waren we blij dat de
weergoden ons gunstig gezind waren.
De examenklassen zijn gaan bowlen en kregen daarna ook een hapje te eten ook dit was een
geslaagde activiteit.
We kijken al met al terug op een fijne startweek, waarin het voor ons heerlijk was om de school
weer gevuld te zien met al onze leerlingen!

"Het doel van onderwijs zou moeten zijn
om ons te leren hoe te denken, dan wat te
denken - om onze geest te verbeteren, om
ons in staat te stellen om na te denken
voor onszelf, in plaats van het geheugen
te vullen met de gedachten van andere
mensen."
Ouderavonden onderbouw
Helaas zullen de ouderavonden op 8 en 10 september voor
respectievelijk C20 en C19 geen doorgang kunnen vinden
i.v.m. Covid-19. Alle ouders van deze leerlingen ontvangen
voor 25 september alle informatie die wij normaal gesproken
op een dergelijke ouderavond verstrekken. Bovendien kunnen
zijn hun vragen vooraf kenbaar maken middels een Microsoft
Forms document. Hierover is een email verstuurd. Op deze manier hopen we iedereen toch op
een goede manier te kunnen bereiken.
Op 29 oktober staat de ouderavond gepland voor C18. Waarschijnlijk zijn we tegen die tijd nog
niet van alle maatregelen verlost en zal ook die ouderavond op een andere manier plaatsvinden
dan oorspronkelijk de bedoeling was. De ouders van deze leerlingen worden hier nog over
geïnformeerd.

Ouderavonden bovenbouw
Ook bij de ouderavonden hebben we in verband met Covid-19 alternatieven moeten bedenken,
omdat we geen grote groepen volwassen naar school mogen halen. Ouders hebben hier via de
mail bericht over gehad. Mochten er naar aanleiding van deze gekozen oplossingen nog vragen
zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met de leerlingcoördinatoren mevrouw Verweij (vwo)
of meneer Busscher (havo).

Wat staat er binnenkort te gebeuren?
Wat staat er op het programma?
De komende weken zullen onze collega's getraind moeten worden in het KED onderwijs.
Sommige collega's zijn nieuw binnen KED en volgen daarom een training. Maar ook onze
ervaren collega's moeten af en toe bijscholen. Dat hier enige lesuitval bijhoort, is helaas niet te
vermijden, zeker niet nu we ook met extra uitval door corona te maken hebben. We hopen
hierbij op uw begrip.
Op 21 september stoppen alle lessen om 12.30 uur i.v.m. onze studiemiddag. De leerlingen
kunnen genieten van een vrije middag!
Op 8 oktober zouden wij onze jaarlijkse Cobbenhagendag houden met aansluitend het grote
schoolfeest in het Willem II stadion. Helaas kan dit allemaal niet doorgaan i.v.m. corona. Ook de
studiedag die wij normaal gesproken de dag erna hebben (en dus een lesvrije dag voor de
leerlingen) zal niet doorgaan. Beide dagen zal er gewoon les worden gegeven volgens rooster,
ook om de extra lesuitval die er door corona onvermijdelijk zal ontstaan, wat te kunnen
compenseren.
12 t/m 16 oktober vindt onze eerste Flexweek plaats; de week waarin wij allerlei
buitenlesactiviteiten plannen. Ook deze week zal iets anders gevuld worden dan normaal.
Busreizen kunnen niet doorgaan dus iedereen zal een aangepast programma krijgen. Ondanks
dat proberen we binnen de geldende richtlijnen er een interessante week voor onze leerlingen
van te maken!
17 t/m 25 oktober gaan we allemaal genieten van een welverdiende herfstvakantie!

Frisse kleuren
Er is hard gewerkt om ons schoolgebouw
een nieuwe en frisse uitstraling te geven.
Bij binnenkomst merk je dat het lichter is
in het gebouw en dat het er nieuwer
uitziet.
Dat komt omdat het gehele gebouw
volgens een nieuw, uitgekiend
kleurenprogramma opgefrist wordt.
Het klopt dat sommige pleisterplaatsen in
het schoolgebouw een grondige facelift
hebben gekregen. Sommigen hebben
wat meer tijd nodig om hier aan te
wennen...

Completeren pta's
Afgelopen jaar is er door de vakdocenten zo veel mogelijk
geprobeerd om onderdelen van het pta die voor het
desbetreffende jaar afgenomen moesten worden, af te ronden.
In bijna alle gevallen is dit gelukt. Vanuit het ministerie is
daarnaast de opdracht gegeven om de pta’s aan te passen,
waar nodig, en de leerlingen niet de dupe te laten worden bij
het doorschuiven van onderdelen naar dit jaar. Alle vaksecties
hebben de pta’s aangepast en dit is verwerkt in magister en
doorgestuurd naar het ministerie. Leerlingen hoeven niet bang
te zijn dat zij overladen worden met werk, stof niet gehad
hebben of een incompleet pta hebben.

Technasium-update
Voor het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) zijn de leerlingen uit verschillende leerjaren weer
gestart met opdrachten van verschillende bedrijven en organisaties. Om een goede indruk te
krijgen van de vraag van de opdrachtgever gaan de leerlingen, onder begeleiding van twee
O&O-coaches, met de fiets op werkbezoek.
De leerlingen van c20c, c20d, c20e zullen in de komende week voor een korte excursie naar
Dierenpark de Oliemeulen gaan om daar een betere indruk te krijgen van de dieren die een
nieuw verblijf nodig hebben.

De leerlingen van cohort 19 met O&O brengen een bezoek
aan Hostel Roots in het centrum van Tilburg. Dit hostel heeft
een nieuw ontwerp nodig voor een studio en de opdrachtgever
stelt hier verschillende eisen aan.

In het derde leerjaar zijn de leerlingen gestart met een training
in programmeervaardigheden. Ze hebben tot doel om de
‘basics’ van Arduino onder de knie te krijgen die ze in het
komende project goed kunnen gaan gebruiken.
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