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Nieuwsbrief 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Evenals vorig jaar heten we een 
behoorlijk aantal nieuwe leerlingen welkom op onze school. Daarom is het belangrijk 
een paar zaken aan u te melden. Daarnaast is het voor de leerlingen die al op onze 
school zitten en hun ouders een opfrisser. We wensen iedereen een goed schooljaar 
toe! 
 
Zomerschool 
Afgelopen schooljaar hebben we voor de vierde keer 
meegedaan aan de zomerschool. Een behoorlijke groep 
leerlingen van de mavo en het lyceum heeft in de laatste 
schoolweek en de eerste week van de vakantie nog hard 
gewerkt. Op donderdag 11 juli hebben de leerlingen 
afsluitende toetsen gemaakt en in de middag hebben we 
samen met de ouders een feestelijke bijeenkomst gehad, 
waar iedereen persoonlijk werd toegesproken door z’n 
begeleider. Onder het genot van een drankje en een lekker stuk taart heeft iedereen 
zijn certificaat gekregen. Dit keer zijn alle leerlingen geslaagd. Dat is een prima 
prestatie. 
 
M@ZL 

Ook dit jaar gaan we door met het M@ZL-project 
(=Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) van de 
GGD. Dat betekent dat een leerling die in drie 
maanden meer dan drie keer ziek gemeld wordt, 
besproken wordt met de schoolarts om te kijken wat 

er aan de hand is. Een van de afspraken die bij dit project horen is dat er bij een 
ziekmelding gevraagd zal worden wat de aard van de ziekte is en wat de te verwachten 
ziekteduur zal zijn. 
Bij verlofaanvragen voor de huisarts, tandarts en orthodontist willen we ook het 
afsprakenkaartje van de betreffende arts zien. 
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Samenwerking met ouders 
We vinden het heel belangrijk om samen met leerling en 
ouders voortdurend in contact te blijven om de 
schoolloopbaan van de leerling zo goed mogelijk te kunnen 
laten verlopen. 
Alle drie de partijen (leerling, ouders en school) spelen 
daarin een belangrijke rol. 
Op dinsdag 3 september zijn de algemene ouderavonden 
voor de ouders van klas 1 en klas 4. Op deze avond kunt u kennismaken met de 
schoolleiding, met de ouderraad, met de mentor en de mede-ouders. De 
gemeenschappelijke ouderavonden voor de leerlingen van klas 3, in het kader van het 
kiezen van het vakkenpakket, vindt verderop in het schooljaar plaats. 
 
Welkomstgesprekken 
Ook dit schooljaar gaan we door met de welkomstgesprekken. 
Deze gesprekken vinden plaats met elke ouder en elke leerling 
vanaf de start van het schooljaar tot half september. In dit gesprek komen vier zaken 
aan de orde: 

- Wat zijn de doelen/ aandachtspunten waar we komend jaar aan gaan 
werken? 

- Hoe gaat de communicatie verlopen komend schooljaar. Is dat via de mail, 
met de telefoon, zijn dat gesprekken op school of bij de leerling thuis en wat 
is de frequentie van deze gesprekken? 

- Wat kunnen we van elkaar verwachten dit schooljaar? 
- Kloppen de gegevens die we van u hebben, telefoonnummer, adres, enz nog? 

 
Introductieactiviteiten 
De introductie-activiteiten vinden plaats op donderdag 29 
augustus aanstaande. Alle ouders ontvangen hiervoor nog 
een aparte brief. De leerlingen van klas 1 en 2 hebben 
activiteiten op ons sportveld, klas 3 gaat naar Loon op Zand 
en klas 4 gaat bowlen bij Dolfijn. De mentoren zijn hierbij 
aanwezig en de bedoeling is dat de leerlingen en de 
mentoren op een ontspannen manier elkaar beter leren 
kennen. 
 
Afscheid van onze rector, Dhr. Poulisse 
Op vrijdag 30 augustus neemt onze rector, dhr. Poulisse, afscheid van de zes scholen 
van 2College. Hij gaat per 1 september met pensioen. De hele dag zijn er activiteiten 
voor personeel en genodigden. De leerlingen hebben dan een vrije dag. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we de nieuwe rector voorstellen. 
 
Vergadering van de ouderraad 
Donderdag 12 september is de vergadering van de ouderraad met de schoolleiding. 

Deze vindt plaats in de personeelskamer van het lyceum, om 
19.30 uur. 
Alle ouders die geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd 

om deze bijeenkomst bij te wonen. 
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Cobbenhagen Sport 
Zoals u ongetwijfeld al hebt meegekregen is een van onze speerpunten om ons te 
richten op meer bewegen op school. We volgen daarmee het advies van de 
gezondheidsraad. Er is een speciale Facebookpagina opgericht: Cobbenhagen Sport, 
waar alle activiteiten zijn te volgen. Daarnaast is het te volgen op Instagram: 
Cobbenhagen_sport. 
Leerlingen in klas 1 hebben extra LO bij de JOT-lessen ( Je Ontdekt Talent). In klas 3 is 

een extra uur en de groep 
leerlingen die LO2 hebben als 
examenvak is groeiende. Eén 
ochtend in de week kunnen 
leerlingen van groep 7 en 8 van 
de basisschool meedoen aan 
sportactiviteiten. In de pauzes 
kunnen leerlingen tegen 
inlevering van hun schoolpas 
ballen en frisbees lenen om zich 
daarmee op de 
straatvoetbalveldjes, het 
basketbalveldje of op het 
sportterrein te kunnen uitleven.  

 
Inlogcode magister 
Ouders van nieuwe leerlingen op onze school hebben via hun zoon of 
dochter afgelopen week een inlogcode voor Magister ontvangen. Als 
u al een kind op school heeft of gehad heeft, kunt u deze code nog 
steeds gebruiken. Mocht u de code niet ontvangen hebben, dan kunt 
u contact opnemen met de administratie. Mevrouw de Vries helpt u 
dan verder (vries.e@2college.nl). 
 
Zermelo 

We gebruiken voor het dagelijks rooster het roosterprogramma 
Zermelo. Op de site staat hoe je daarvoor kunt inloggen. Heel handig 
is daarbij de app op de telefoon. Die is te koppelen met Zermelo op 
de computer en dan kun je op elk moment het rooster zien met de 
roosterwijzigingen. 
In magister staat steeds het “normale” rooster. We kunnen magister 

niet met Zermelo koppelen, dan gaat het met het huiswerk niet helemaal goed. Dus 
magister is het normale rooster, met huiswerk, cijfers en aanwezigheid en Zermelo is 
de plaats waar de roosterwijzigingen te zien zijn. Wilt u eens aan uw zoon of dochter 
vragen of ze hun app op de telefoon aan u willen laten zien en samen bekijken of het 
werkt.  
 
Ouderkamer 
Sinds het begin van het kalenderjaar hebben een ouderkamer opgericht in de 
bibliotheek op het Wagnerplein. Ouders kunnen elke maandagochtend van 9.30 – 11.00 
uur daar terecht. Er worden allerlei thema’s besproken en regelmatig komt er iemand 
van buitenaf de ouders iets vertellen. Onze pedagogisch schoolbuurtmedewerkster, 
Joyce Wolfs, kan u hier alles over vertellen. Zij is dan ook aanwezig. U kunt haar bellen 
op 0880232550 of mailen naar wolfs.j@2college.nl. 
 
 



                                                                       4   Beleef ’t Cobbenhagen! 

Week van de taal 
In de week van 16 september 
houden we op school de week van 
de taal. Taal is enorm belangrijk en 
we zullen hier elke dag op een 
ludieke manier aandacht aan 
besteden.  
 
Mail 

We proberen de communicatie, naast de nieuwsbrief, steeds 
meer via de mail te laten verlopen. De meeste brieven 
reiken we nog uit in de vorm van een papieren versie. Dat 
willen we langzaam gaan afbouwen. 
Tijdens de oudergesprekken is gebleken dat sommige 
ouders geen mail van de school ontvangen. Allereerst moet 
natuurlijk het adres bij ons bekend zijn en dat is niet altijd 
het geval. Verder is het zo dat als vader en moeder 
hetzelfde emailadres hebben, we nooit twee keer eenzelfde 

bericht naar het zelfde adres sturen. Als er sprake is van één adres voor beide ouders, 
kan het dus lijken alsof een van de twee ouders het bericht ontvangt ( die wordt in de 
mail aangesproken) en de andere niet. Hebt u het idee dat mail niet aankomt, graag 
contact opnemen met de administratie (vries.e@2college.nl). 
 
Flexweken 
In de loop van het schooljaar hebben 
we drie flexweken. In sommige 
flexweken in klas 2 , 3 en 4 hebben we 
excursies, waarvoor het hebben van 
een identiteitskaart of een paspoort erg 
belangrijk is. In sommige gevallen kan 
een leerling gewoon niet mee, als er 
geen identiteitsbewijs is. Misschien is 
het handig om nu al eens te kijken of 
het in orde is, zodat we straks niet voor 
verrassingen komen te staan.  
 
Huiswerkbegeleiding in de bieb 

Wil je meedoen aan het project ”Leren in de bieb”? 
Alle leerlingen zijn welkom op donderdagmiddag van 
15.30 tot 17.30 in de bieb op het Wagnerplein 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.  


