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   Nieuwsbrief 
 

De Cobbenhagenmavo                                april 2019, jr 10 - no 6 

 
 
Flexweek 

De week van 15 t/m 19 april is de derde en laatste flexweek van dit schooljaar. 

Hieronder staan alle activiteiten van deze week. Rondom deze activiteiten gaan de 
lessen zoveel als mogelijk door, maar omdat er nogal wat collega’s hier en daar 

mee op excursies zijn, zou het rooster ook “dun” kunnen zijn. 

 

Klas 1: 

• Maandagochtend 15 april sport: Cobbenhagencup 
• Dinsdagochtend 16 april: weerbaarheidstraining – vervolg 

• Donderdag 18 april: hele dag naar kasteel de Haar in 

Haarzuilens 

 
Klas 2:  

• Maandagmiddag 15 april sport: Cobbenhagencup 

• Donderdag 18 april: hele dag naar Lille ( let op: ID of paspoort niet 
vergeten!) 

 

Klas 3 

• Maandag 15 april: leerlingen die LO2 hebben, helpen 
bij de Cobbenhagencup; lessen voor de andere 

leerlingen gaan gewoon door. 

• Dinsdag 16 april: hele dag excursie naar Keulen ( voor 

de leerlingen die Duits hebben gekozen) en een hele 

dag naar Luik ( voor de leerlingen die Frans hebben 
gekozen). Let op ID of paspoort niet vergeten! 

• Woensdag 17 april: hele dag naar Rotterdam 

• Donderdag 18 april: leerlingen spelen een spel bij het vak levensbeschouwing 
en vullen samen met de mentor het vakkenpakket voor volgend schooljaar in 

 

Klas 4 
• Dinsdag 16 april: hele dag excursie naar den Haag. We bezoeken onder 

andere de Tweede Kamer. Let op ID of paspoort niet vergeten!  
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• Woensdag 17 april: de examensecretaris, mevr. Van 

Amelsvoort geeft examenvoorlichting; alle leerlingen 

maken een proefexamen. 

• Donderdag 18 april: voorlichting door Rnewt : “Fit de 

examens door”. 
• In de hele week en de week na de vakantie ( tot aan de 

examens) zijn er onderdompelingen. Dat betekent dat 

kleine groepjes leerlingen steeds drie uur met een vakdocent bezig zijn de 

laatste meters voor het examen te maken. 
• Maandag 6 mei: we oefenen het vijfde en zesde uur met alle leerlingen een 

proefexamen in de gymzaal, precies zoals we dat gaan doen bij de echte 

examens, die op donderdag 9 mei beginnen. Daarna een afsluitend moment 
met de mentor. 

• Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 mei gaan de lessen naast de 

onderdompeling nog zoveel mogelijk door. 

 

Voor alle excursies krijgen de ouders en de leerlingen nog een 

aparte brief waarin staat hoe laat het vertrek is en wat er 

meegenomen moet worden. Voor nu is het erg belangrijk na te 

gaan of het ID of het paspoort in orde is. Bij sommige excursies 

is het niet mogelijk mee te gaan als je geen een van deze twee 

hebt en je zult dan op school moeten werken die dag.  

 

Ouderraad 
Op donderdagavond 18 april is de volgende vergadering 

van de ouderraad met de schoolleiding. Deze vergadering 

is in de personeelskamer van het lyceum en begint om 

19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze 

vergadering bij te wonen. 

 

Fotowedstrijd 

In de week van de liefde (Valentijnsdag) heeft de Fujifilm 

fotowedstrijd plaats gevonden. Dit met als doel om 

creativiteit te stimuleren bij de leerlingen. In samenwerking met 

Fujifilm en Ontdekstation013 is het fotoproject opgezet. Heel veel 

leerlingen van onze school hebben deelgenomen aan het 

fotoproject met als thema: “Liefde voor de natuur”.  De hoofdprijs 

van de wedstrijd: 2 Fujifilm Instax 

camera’s voor de winnaars. De 

winnares van de onderbouw (1e 

klas) is Victoria. Voor de 
bovenbouw (4e klas) is Diana tot 

winnares benoemd. Beide winnaars 

staan met Joyce op de foto.  

 

 

Lachgas 

We ontdekken regelmatig patronen, die bedoeld zijn voor een slagroomspuit, 

rondom de school. Deze patronen worden natuurlijk niet gebruikt om slagroom mee 
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te maken. Ze worden gebruikt om het gas 

dat er in zit, te inhaleren om een bepaald 

gevoel te krijgen. Dit inhaleren is erg 

schadelijk en het Trimbosinstituut heeft 

een filmpje gemaakt waarin de gevaren 
worden uitgelegd. Dit filmpje is te zien op 

de volgende link: 

https://vimeo.com/280349776 

 
Het is fijn als u met uw zoon of dochter hierover in gesprek gaat, zeker als u in huis 

ook zulke patronen vindt. 

 
Ouderkamer in de bibliotheek op het Wagnerplein 

De ouderkamer, die we hebben opgericht voor alle 

ouders van leerlingen uit Tilburg noord, wordt erg goed 

bezocht. Elke maandagochtend is er een ander thema. 

Het programma voor de komende weken staat hiernaast. 

Mocht u interesse hebben, u bent van harte welkom. 

 

Oudergesprekken 

Volgende week vinden de 

oudergesprekken voor alle 

leerlingen van klas 1 tot en met 3 

plaats aan de hand van het tweede 
rapport. U ontvangt hiervoor een 

uitnodiging van de mentor. Voor de 

vierde klas zijn er alleen 

gesprekken indien de ouders dat wensen of op 

uitnodiging van ons. 

 

Kluissleutel 

Op dit moment komt het te vaak voor dat 

leerlingen geen kluissleutel bij zich 

hebben. Op zich hoeft dat geen probleem 

te zijn, maar als in dat kluisje alle boeken 

liggen, dan gaat het in de lessen mis. Tot nu maakten 

Joyce of Harold het kluisje steeds open. Dat is niet erg, 

maar er zijn leerlingen waarbij dat niet één keer, maar 

veel vaker moet. Daarom gaan we over tot de volgende 

maatregel. 

Voor de leerlingen wordt vanaf nu nog maar één keer per 
schooljaar de reservekluissleutel gebruikt. Er wordt in 

het systeem gekeken welk kluisnummer bij de 

desbetreffende leerling hoort en Harold of Joyce loopt 

daar dan met de leerling naar toe. De leerling moet de 

volgende dag zijn of haar kluissleutel laten zien. Is de 

sleutel kwijt, dan zal de leerling een nieuwe moeten aanschaffen. De ouders worden 

hierover ingelicht, zodat ze op de hoogte zijn van het feit dat hun zoon/dochter geld 

mee naar school moet nemen voor het aanschaffen van een nieuwe kluissleutel. 
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Aanmeldingen 

Afgelopen maart zijn de aanmeldingen weer 

geweest. We mogen ons verheugen in een stijging 

van het aantal leerlingen en vinden het fijn dat 

weer zoveel ouders hun vertrouwen in onze school 
schenken. Op dit moment worden alle 

basisscholen bezocht om de leerlingen te 

bespreken tijdens de zogenaamde “warme 

overdracht”. Op 18 april krijgt iedereen te horen 
of ie is aangenomen en dan is er op 20 juni de 

kennismakingsmiddag met de mentoren. 

 
Huiswerkbegeleiding in de bieb. 

Inmiddels is er een project gestart waarin diverse 

partners samenwerken. Het heet:  ”Leren in de 

bieb”. Alle leerlingen zijn welkom op 

donderdagmiddag van 15.30 tot 17.30 om daar 

huiswerk te maken onder begeleiding. Het is echt 

aan te raden voor alle leerlingen die een klein 

steuntje in de rug kunnen gebruiken om de 

resultaten op school op te krikken. Je hoeft je niet 

aan te melden, je kunt vrijblijvend binnenlopen en 

dan krijg je hulp. 

 
Telefoons in de klas 

Een telkens weer terugkerende discussie is het gebruik van de telefoons 

in de klas. Wij hebben afgesproken dat een telefoon niet zichtbaar is in 

de klas en dat ie uit staat. Hij zit in het kluisje, in de tas of het 

telefoonhotel. Soms is het gebruik ervan wel toegestaan, maar dan 

heeft de docent daarom gevraagd of toestemming gegeven. Ondanks 

dat gaat de telefoon regelmatig af, wat dan weer tot problemen leidt. 

Tot onze verbazing is het heel vaak zo dat er een appje wordt gestuurd 

door een van de ouders, of een broer of een zus. Middels deze 

nieuwsbrief willen we dus alle ouders en andere familieleden oproepen om hun kind/ 

broer of zus geen berichten te sturen onder de les. U kunt het lesrooster in magister 

zien. Mocht het toch nodig zijn dat u uw zoon of dochter heel dringend nodig hebt – 

dat kan wel eens gebeuren – dan vragen we u naar school te bellen, zodat wij uw 

zoon of dochter kunnen benaderen. 

 

Studeren meivakantie 

Voor de leerlingen van klas 4 is het bijna zover: de examens komen er aan. De 
meivakantie is een prima periode om je in alle rust voor te bereiden op het examen, 

maar het is ook een uitermate geschikte periode om de school helemaal kwijt te 

raken. Dan is het daarna voor sommige leerlingen moeilijk om de draad voor de 

laatste weken weer op te pakken. Daarom is het mogelijk om in de tweede week 

van de vakantie van 29 april tot en met 2 mei te komen studeren op school. 

Alle leerlingen krijgen een inschrijfformulier mee en de ouders hebben het al via de 

mail gehad. 

Je kunt je inschrijven voor minimaal 2 dagen. We vragen 20 euro borg. Als je de dagen 

komt die je hebt opgegeven en je werkt naar behoren, dan krijg je de 20 euro weer 

terug. 
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Vakkenpakketten kiezen 

Leerlingen uit klas 2 moeten een keuze gaan maken uit de vakken Frans of Duits en uit 

de vakken natuurkunde of aardrijkskunde. In de 

oudergesprekken komt deze keuze aan de orde. Hiervoor krijgen 
de leerlingen een brief, waarvan de strook moet worden 

ingeleverd. 

Leerlingen in klas 3 hebben al een keer geoefend met het kiezen 

van hun vakkenpakket voor de vierde klas. In de flexweek gaan 
de derdeklassers de keuze in Zermelo verwerken, onder leiding 

van de mentor. 

 
Fit de examen door 

In de examenklassen gaan we – net als vorig jaar – een voorlichting geven met tips om 

het examen zo goed mogelijk te maken. Zeker voor leerlingen die aan de Ramadan mee 

willen doen, wordt het een zware klus. Bedenk dat eten en drinken echt nodig is om je 

hersens goed te laten werken. Ook dit jaar valt het examen tijdens deze vastenperiode. 

Afgelopen schooljaar is een aantal leerlingen niet fit genoeg geweest tijdens het 

examen, met zakken tot gevolg.  

We hopen iedereen dus in de optimale examenstand te krijgen. 

Enkele tips zijn : 

 

- Start nu al met oefenen voor je examen 

- Je concentratie is een heel stuk beter als je gezond eet en vooral goed drinkt 
( fruit, bruin brood, water) 

- Nachtrust kun je niet missen tijdens de examens. Het is eigenlijk topsport. 

Als je de topsporters vraagt waar ze hun prestatie het meest mee kunnen 

verhogen, dan geven ze aan dat rust het belangrijkste is. 

- Zoek een plekje waar je je goed kunt 

concentreren ( bijvoorbeeld de bieb, 

maar ook op school kun je daarom 

vragen) 

- Zorg dat je je telefoon buiten bereik hebt 

als je studeert. Lever hem desnoods bij 

je ouders in, voorkom dat je teveel 

afgeleid wordt. 

 

Het zou fijn zijn als ouders dit samen met hun zoon of dochter bespreken. Het is 

zonde om een heel jaar over te moeten doen, als dat helemaal niet nodig is. 

Uiteraard wensen we iedereen heel veel succes. 

 
Examengala 

Voor de examenleerlingen van de mavo en het lyceum is er op 22 mei het 

examengala. Over de tijd en de plaats wordt nog gecommuniceerd. 

 

 


