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Transformatieve school 
Ongeveer een jaar geleden hebben we u via de nieuwsbrief geïnformeerd dat we, om het onderwijs 
op onze school nog beter te maken, in verschillende groepjes van collega’s allerlei scholen in 
Nederland zouden gaan bezoeken om ideeën op te doen. Dat hebben we gedaan en daar is uit voort 
gekomen dat Iliass El Hadioui met ons aan de slag gegaan is. Iliass werkt op de universiteit van 
Rotterdam en zit in de VO-raad. In een eerdere nieuwsbrief hebben we u daar al over bericht. Er zijn 
inmiddels door zijn team heel veel lessen bezocht en we hebben een eerste tussenstand gekregen. 
Iliass gaf ons aan dat we heel goed bezig zijn als school en we hebben hierbij de nodige 
complimenten gekregen. Dat is natuurlijk altijd fijn om te horen. Na de kerstvakantie gaan we het 
tweede deel van het traject in. De lessenbezoeken worden geïntensiveerd en de collega’s gaan ook 
onder begeleiding van zijn team bij elkaar kijken. Wordt vervolgd. 

 

Serious Request Lifeline 
 

 
 

Het gonst alweer van allerlei activiteiten die worden opgestart in de laatste 
weken van het kalenderjaar in het kader van onze jaarlijkse traditie: Serious 

Request. Eten meenemen naar school is uit den boze, elke dag zijn er in de 
pauzes lekkernijen voor het goede doel. Iedereen wordt aangespoord om er een 

groot feest van te maken! 
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Feest voor de leerlingen in het nieuwe jaar. 
Voor nu alvast in de agenda: op donderdag 30 januari is 

er een nieuwjaarsgala voor alle leerlingen van de mavo. 
Voor dit schoolfeest gelden onze normale feestregels: 

geen introducees, “binnen = binnen” en alcohol is niet 
toegestaan (ook niet van tevoren, het blaaspijpje zou 

het kunnen verraden!) Het feest is van 19.30 tot 23.00 
uur. Verdere informatie komt via een aparte brief en op 

de site. Een klein voorbehoud wordt gemaakt: we 
moeten dan wel een gala-dj hebben kunnen vinden. We houden iedereen op de 

hoogte. 
 

Bezoek van ouders uit de ouderkamers 

Afgelopen week hebben we 60 ouders uit Tilburg 
Noord ontvangen. Ze maakten een bustoer om zo 

kennis te maken met de beide Cobbenhagens. In 

een heel ontspannen sfeer hebben we elkaar 
ontmoet en hebben we kunnen vertellen hoe we 

denken over onderwijs op Cobbenhagen.  
 

Kerstvieringen op vrijdag 20 december 
Op de laatste dag van dit jaar komen alle leerlingen 

bij elkaar om deze periode van het schooljaar samen 
met de mentor op een gezellige manier af te sluiten. 

Klas 1 t/m 3 wordt om half tien op school 
verwacht, klas 4 om kwart voor tien. Na de 

gezamenlijke activiteit, om uiterlijk 11 uur, sluiten 
we de actie Serious Request af, maken we het 

bedrag bekend en kan de kerstvakantie beginnen. 
 

Ouderkamer ouders voortgezet onderwijs. 

Op 6 januari is het thema in de ouderkamer “hoe help ik mijn kind op het 
voortgezet onderwijs”. Een van onze decanen is dan aanwezig om hier een en 

ander over te vertellen. Op 13 januari is het een feestelijke bijeenkomst omdat 
de ouderkamer dan alweer 1 jaar bestaat. Alle ouders van leerlingen in het 

voortgezet onderwijs of van groep 8 zijn welkom in onze ouderkamer in de 
bibliotheek van het Wagnerplein. Onder het genot van 

een kopje koffie of thee wordt er een thema besproken. 
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze 

pedagogisch school-buurtmedewerker, Joyce Wolfs ( 
wolfs.j@2college .nl of 0880232550). Ook als u graag 

een thema aan de orde wilt stellen, is het fijn om 
contact met haar op te nemen. Op de agenda staan 

nog onder andere: “het nieuwe onderwijsconcept van 
het Cobbenhagenlyceum” en het “omgaan met 

groepsdruk en vrienden”.  
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Vertrouwenspersoon 

In de vorige nieuwsbrief 
hebben we verteld dat 

mevrouw Kalpoe wegens ziekte 
afwezig was. Ze is gelukkig weer opgeknapt, dus je kunt ook nu weer bij haar 

terecht als vertrouwenspersoon. Het is dus op elk moment mogelijk om contact 
te zoeken met een van onze vertrouwenspersonen: 

Mevr. Hoekstra: hoekstra.m@2college.nl 
Mevr. Van den Nieuwenhof: Nieuwenhof.j@2college.nl 

Mevr. Kalpoe: kalpoe.s@2college.nl 
 

Meidengroep 

Inmiddels is er onder leiding van R-Newt weer een 
meidengroep gestart voor meiden uit klas 1 en 2. De 

eerste bijeenkomst is erg leuk geweest. Na een 
kennismakingsspel zijn er kaarsen versierd en is er met 

henna gewerkt. Voor een jongensgroep zijn er al plannen 
gemaakt. We houden jullie op de hoogte.  

 
Kluisjescontrole 

 

In het kader van vuurwerkpreventie hebben we onlangs een – onaangekondigde 
- kluisjescontrole gedaan in samenwerking met de politie. Gelukkig hebben we 

geen zaken in de kluisjes aangetroffen die er niet in mogen zitten. We hebben 
alleen wel het idee dat sommige leerlingen denken dat hun gymkleding vanzelf 

gewassen wordt in hun kluisje en we moeten eerlijkheidshalve zeggen dat we 
die luxe niet hebben ingebouwd. De neuzen moesten hier en daar dus wel 

dichtgeknepen worden.  

 
Jeugdagente 

Sinds een aantal weken hebben we een nieuwe 
jeugdagente: Anke Soeterboek. Ze is betrokken geweest bij 

de kluisjescontrole, maar bovenal is ze bijna elke week een 
keer koffie komen drinken. Het feit dat er politie is, 

betekent dus niet per se dat er wat aan de hand is.  
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Toetsweek klas 4 

Op 13 januari begint de tweede toetsweek voor klas 4. We willen 
iedereen er nog een keer op wijzen dat het mogelijk is elke dag te 

studeren in het studiehuis, van half vier tot half vijf. 
Langzamerhand ontstaan de cijfers waar de leerlingen het examen 

mee ingaan. Het is dus belangrijk dat er goede cijfers worden 
gehaald. Het rooster is na de vakantie te vinden op de site en zal gemaild 

worden. We wensen iedereen veel succes. 
 

Flexweek 
In de week van 17 februari is flexweek 2. Tegen die tijd wordt 

iedereen geïnformeerd over alle activiteiten die dan 

plaatsvinden. Voor nu is het handig de datum alvast te 
noteren, omdat het rooster dan anders zal zijn dan normaal.   

 
Nieuwe jaar 

We gaan de draad weer oppakken op maandag 6 januari 2020, het tweede 
lesuur. Fijne vakantie! 
 

 


