
 

                                                                       1   Beweeg op ’t Cobbenhagen! 

                         
   
 

   Nieuwsbrief 
 

De Cobbenhagenmavo                                januari 2019, jr 10 - no 5 

 

Open avond 
Het begint een goed gebruik te worden dat een van de nieuwsbrieven samenvalt 

met onze open avond. Vandaag is het zover. We wensen dus ook de leerlingen 

van groep 7 en 8 en hun ouders veel leesplezier. 
 

Feest voor de leerlingen: nieuwe datum. 
Voor nu alvast in de agenda: op donderdag 14 

februari, Valentijnsdag, in de week van de Liefde, is 
het schoolfeest voor alle leerlingen van de mavo. 

Hiervoor 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. 

 

Week van de liefde, rozenactie en fotowedstrijd 
Van 1 t/m 15 februari hebben we de week van de liefde. 

Er is de rozenactie: je kunt je Valentijn een roos met 
een boodschap laten bezorgen. De rozen zijn te 

bestellen bij de catering. Een roos kost 1,50 euro en de 

opbrengst gaat naar het fietsteam van Cobbenhagen 
voor Alpe’dHuzes. Samen met Fuji en het Ontdekstation 

organiseren we in deze week een fotowedstrijd met als thema; “liefde voor de 
natuur”. Alle leerlingen kunnen één foto inzenden en kans maken op een van de 

polaroid fotocamera’s: voor elk leerjaar is er een te winnen. De directeur van de 
Fujifabriek komt persoonlijk op vrijdag de 

camera’s uitreiken. Er volgt hierover nog een 
bericht over hoe je mee kunt doen. 
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Ouderkamer ouders voortgezet onderwijs. 
Vorige week heeft de wethouder van onderwijs, Marcelle 

Hendrickx, de ouderkamer voor alle ouders van het voortgezet 
onderwijs geopend in de bibliotheek op het Wagnerplein. Elke 

maandag kunnen ouders daar terecht van 9.30 uur tot 11 uur. 
Onze schoolbuurt-medewerker, Joyce Wolfs, is dan aanwezig 

om alle vragen die bij ouders leven te beantwoorden. 
Afgelopen maandag is er onder het genot van een kopje koffie 
of thee een soort agenda gemaakt met onderwerpen voor de 

komende weken. Eigenlijk mag elk onderwerp aan de orde komen 
Aanstaande maandag zal Niek de Cock voorlichting geven over de structuur van het 

onderwijs in Nederland en Tilburg. Alle ouders zijn van harte welkom. 

 

Flexweek februari 

Van 25 februari t/m 1 maart is de tweede flexweek. 
Voor de leerlingen staat er weer heel wat op het 

programma. Klas 1 gaat een maaltijd koken en heeft 
een extra sportochtend. Klas 2 heeft afgelopen flexweek 

niet veel activiteiten gehad en krijgt nu een volle week: 
een theatervoorstelling over het thema “vriendschap”, 

een extra sportmiddag, een stagedag en een bezoek 
aan Amsterdam. Leerlingen uit klas 3 krijgen een 

theatervoorstelling van theatergroep TRAXX over rouwverwerking. Deze 
voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Crematorium Tilburg. 

Verder gaan ze de rest van de week op maatschappelijke stage. In klas 4 zijn er 
dit keer niet veel activiteiten. De leerlingen van LO2 gaan de onderbouwklassen 

helpen op hun sportdag en de leerlingen van biologie hebben een uitgebreid 
practicum. 

Over alle activiteiten volgen nog aparte mededelingen. 

 
Telefoonnummer 

Alle locaties van 2College hebben een nieuw telefoonnummer 
gekregen. Het nummer van de Cobbenhagenmavo is veranderd 

in 0880 232 550. Het telefoonnummer van het lyceum is 
geworden 0880 232 500. 

 
De schoolpas 

Onze leerlingen hebben allemaal een schoolpas. Deze pas is tevens een pas voor 
de bibliotheek. Niet alleen in de mooie nieuwe bibliotheek op het Wagnerplein 

kan met de pas een boek geleend worden, 
maar ook in de stadsbibliotheek in de 

LocHal. U zou daar eens met uw zoon of 
dochter kunnen gaan kijken, misschien wel 

tijdens de grote opening aanstaand 

weekend.  
De pas is tevens voor de leerlingen om te 

kunnen kopiëren op school. Tot nu konden 
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leerlingen ook een kopie maken door hun gegevens in te brengen in het 
kopieerapparaat, maar binnenkort kan het alleen nog maar met de pas. Als een 

leerling zijn pas verliest, dan moet er een nieuwe aangeschaft worden. De 

kosten hiervoor zijn 13 euro. 
 

Thema-avond ouderraad 
Op 12 februari organiseert de 

ouderraad hun jaarlijkse thema-
avond. Dit jaar gaat het over 

omgaan met geld en groepsdruk. 
De avond vindt plaats in de aula 

van het lyceum. Aanmelden graag 
via de e-mail: 

ouderraad.cobbenhagen@2college.nl. Meer informatie is te vinden 

op de site.  
 

Vakantieregeling 
De vakantieregeling voor het schooljaar 2019-2020 is bekend: 

 
Eerste schooldag: maandag 19 augustus 2019 

Herfstvakantie:  maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019 

Kerstvakantie:  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020 

Tweede Paasdag:  maandag 13 april 2020 
Meivakantie:  maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag:  dinsdag 5 mei 2020 
Hemelvaart :   donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie:   maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020 

 
Buurtsport 

Inmiddels is Dennis van buurtsport een bekend 
gezicht in de school. Hij zorgt ervoor dat leerlingen 

op maandag na schooltijd extra kunnen bewegen, 
maar ook elkaar kunnen ontmoeten. Tot nu toe 

waren de activiteiten in de aula, maar met ingang 

van februari verschuiven de activiteiten naar de woensdag, zodat er ook een 
gymzaal ter beschikking is. 

 
Activiteit met ontdekstation 013 

Zoals al eerder aangekondigd, gaat het ontdekstation op vier 
middagen een activiteit voor de leerlingen, die dat willen, verzorgen. 

De eerste activiteit staat gepland op donderdagmiddag 31 januari na 
schooltijd. Heel waarschijnlijk wordt dat een workshop dronevliegen. 

Meer informatie volgt, maar voor nu is de datum alvast belangrijk. 
Joyce Wolfs zal de leerlingen hierover verder informeren, zodat 
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iedereen weet hoe je mee kunt doen. Deze activiteiten worden gesponsord door 
Het Boekenschop aan de Bredaseweg. 

 

 
Technasium zoekt bedrijven 

Op donderdag 7 februari 
organiseert het lyceum een markt voor bedrijven. Doel van deze markt is dat 

bedrijven de leerlingen uit de bovenbouw informeren en om de bedrijven kennis 
te laten maken met onze inmiddels ervaren technasiumleerlingen. Bedrijven 

kunnen een opdracht aan de leerlingen geven en die gaan er vervolgens mee 
aan de slag. Heeft u zo’n bedrijf of kent u een bedrijf waarvoor dit interessant 

zou kunnen zijn, dan kunt u een mail sturen naar mevr. Coenradi: 
coenradi.t@2college.nl 

 
Sport en spelmiddag  

Onze leerlingen van BSM en LO2 leren hoe het is om 
aan groepjes leerlingen lest te geven en organiseren 

activiteiten. Op donderdagmiddag kunnen 

basisschoolleerlingen op onze school terecht om 
samen met onze leerlingen een leuke sport en 

spelmiddag te hebben. Het mes snijdt aan twee 
kanten: omdat we uitgebreide sportmogelijkheden 

hebben, is het voor basisschoolleerlingen nieuw en 
uitdagend en onze leerlingen kunnen ervaring opdoen 

in het kader van hun studie. Een leerkracht van groep 
7 of 8, die graag met zijn of haar klas mee zou willen 

doen, kan contact opnemen met Roel de Cock, 
sportcoördinator, door middel van een mail : 

cock.r1@2college.nl. 
 

Zeilkamp 
Van 30 mei t/m 5 juni is het zeilkamp van Cobbenhagen. Zowel leerlingen van het 
lyceum als van de mavo kunnen daaraan meedoen. Inschrijven kan tot 7 februari 

bij dhr. Van Drunen. 


