
                                                                       1   Beweeg op ’t Cobbenhagen! 

                     
 
    
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 
De Cobbenhagenmavo                               juni 2019, jr 10 - no 7 

 
Belangrijk: voor alle ouders en leerlingen 

In deze nieuwsbrief, de laatste van dit schooljaar, staan alle belangrijke 
mededelingen voor het einde van het schooljaar voor alle ouders en 

leerlingen. 
 

Belangrijke data: 
 

maandag 24 juni en dinsdag 25 juni: 
 Inhalen werk leerlingen klas 1 tot en met 3. 

 

woensdag 26 juni: 
 Klas 1, 2 en 3 (en sommige vierdeklassers) naar de 

Efteling op vrijwillige basis. Om uiterlijk 9.45 uur word je 
bij een van de begeleiders bij de hoofdingang verwacht. 

Zorg dat je echt op tijd bent, want we moeten 
gezamenlijk naar binnen. Als je te laat bent, kun je niet meer mee... 

Zorg voor voldoende drinken, want het wordt erg warm! 
 

donderdag 27 juni: 

 Inzage in de proefwerken tussen 8.30 en 9.00 uur, volgens onderstaand 

schema: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERDELING LOKALEN en DOCENTEN 
Lok Docenten vakken Lok Docenten vakken 

331 BLJ ict, wi 431 WIA - ERP ne 

332 AMY – DRH fa 432 BME - RAE du, en, wi 

334 DRB – KKS ak 433 NIJ ne 

336 CVF – SIM - VJO gs, ne 434 SWB - PNK ns, ns1, ns2 

337 OOL – WYM bv, tn 435 HSM – SEB - BTR en 

338 GYM - SCO ec, wi 437 WOM wi, re, ict 

   438 HGY bi 

   439 LTY lb 
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 Inhalen studiehuisopdrachten. De leerlingen die het betreft krijgen 
hiervoor een aparte brief. 

 
vrijdag 28 juni: 

 Rapportvergadering klas 3. 
 De leerlingen van mavo 3 worden vanaf 13:00 

uur gebeld of ze over zijn, niet over zijn of naar 
de zomerschool mogen. 

 Indien je naar de zomerschool gaat, moet je contact opnemen met 
Iddink om gebruik te maken van de taakregeling. Deze taakregeling 

biedt je de mogelijkheid om huurboeken te gebruiken tijdens de 
deelname aan de zomerschool. De kosten voor het gebruik van deze 

zomerschoolboeken worden door de school betaald. 

 
Aandachtspunten: 

 Taakregelverzoeken (= vraag om de boeken voor de zomerschool nog 
te houden) moeten vóór dinsdag 2 juli aan Iddink worden 

doorgegeven. Alleen als de leerling tijdig aangeeft dat bepaalde 
boeken langer benodigd zijn, kan Iddink garanderen dat er hiervoor 

geen administratiekosten bij jou en je ouders in rekening worden 
gebracht. 

 Het doorgeven van een taakverzoek kan telefonisch gebeuren door de 
leerling. De leerling kan dit ook nog aan Iddink doorgeven tijdens het 

inlevermoment op school. (maandag 1 juli)  
 De leerlingen ontvangen een e-mail met instructies over het 

retourneren van de taakboeken. 
 Het retourneren van de taakboeken is voor kosten van de leerling. Dit 

kunnen zij voordelig doen via UPS, voor het tarief van €4,00 per 

verzendeenheid. De leerlingen ontvangen van Iddink behalve het 
inleverformulier ook een UPS-retourlabel. 
 

Let op: Als de taakboeken, samen met het inleverformulier, op de 

laatste donderdag van de zomerschool op school worden afgegeven 
dan zorgt de school voor het verzenden naar Iddink en vervallen de 

verzendkosten. 
 

 Boeken die niet voor de uiterste retourdatum van de taakboeken 
worden geretourneerd, worden alsnog bij de leerling in rekening 

gebracht. 
 

maandag 1 juli: 
 Inleveren boeken. 

Aan het begin van het schooljaar heeft de firma Iddink een aantal 
boeken bij je thuis afgeleverd en in bruikleen gegeven. Deze boeken 

moeten nu aan het eind weer worden ingeleverd. Iddink komt 

Indien de docent op de aangegeven tijd niet aanwezig kan zijn, worden de proefwerken door een andere 
docent uitgereikt. 
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daarvoor naar school op maandag 1 juli. De leerlingen van de 

Cobbenhagenmavo moeten hun boeken inleveren beneden in de hal 
van de mavo. 

Je krijgt een brief thuisgestuurd van de firma Iddink met daarin een 
overzicht van de boeken die je moet inleveren en informatie over het 

inleverproces. 
Indien je zelf niet kunt op het aangegeven tijdstip vraag dan je vader, 

moeder, broer, zus of vriend(in) om jouw boeken in te leveren. 
 

 

van tot afdeling 

8:30 9:40 4 VMBO GT 

9:40 10:10 1 VMBO GT/HAVO  

10:10 11:05 2 VMBO GT 

11:05 12:10 3 VMBO GT 

 

 In de ochtend vindt de warme overdracht plaats met de 
zomerschoolbegeleider, de mentor en de leerling. Het 

zomerschoolprogramma start op dinsdag. 
 

dinsdag 2 juli: 
 Start zomerschool 

 Diploma-uitreiking 19.30 uur. De examenkandidaten hebben daarvoor 
een aparte uitnodiging gehad. 

 
donderdag 4 juli 

 Afsluiting schooljaar en ophalen rapport. 
 Leerlingen van klas 1 worden om 9.00 uur op school verwacht voor 

“crazy 88”.  

 Alle leerlingen moeten om 15.00 uur op school zijn voor het ophalen 
van het rapport, met afsluitende BBQ voor klas 1 en 2. Leerlingen uit 

klas 3 die ook mee willen eten kunnen zich opgeven bij mevrouw van 
Amelsvoort (zij betalen dan 2 euro borg, die na afloop van de BBQ 

weer teruggegeven wordt) 
 

Kluissleutels 
Het spreekt vanzelf dat je aan het eind van het schooljaar je kluisje opruimt 

en leegmaakt. Iedereen moet het deurtje van zijn kluisje tijdens de vakantie 
open laten staan om het kluisje te laten luchten. 

Leerlingen die van school gaan, moeten hun kluissleutel inleveren bij de 
receptie. Als dit niet gebeurt, moeten we helaas een rekening sturen van 

7,50 euro. 
Alle andere leerlingen kunnen hun sleutel gewoon in 

hun bezit houden en kunnen volgend schooljaar weer 

gebruik maken van hetzelfde kluisje. 
Denk er aan: je deurtje open in de vakantie!! 

 
 

Als je de boeken niet inlevert op 
maandag 1 juli dan moet je ze zelf, op 
eigen kosten, opsturen naar Iddink. 
Meer informatie daarover vind je terug 

in de brief van Iddink 
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Inhaalwerken klas 3 

Leerlingen die tijdens de proefwerkweek een PTA-toets hebben gemist, 
krijgen de gelegenheid om die toets in te halen. De herkansingen van deze 

periode worden verschoven tot na de laatste toetsweek van de huidige 3e 
klassers in klas 4 in het komende schooljaar. In die herkansingsperiode 

hebben de leerlingen dan recht op twee herkansingen. 
 

Doubleurs 
Ouders van leerlingen die afgewezen zijn en ouders van leerlingen met wie 

nader overleg nodig is, worden zo spoedig mogelijk na de 
rapportvergaderingen gebeld door of namens de afdelingsleiding, uiterlijk 

vóór woensdag 3 juli, 14.00 uur. 

Bent u voor deze tijd niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat uw 
zoon/dochter over is. (u kunt echter geen rechten ontlenen aan het feit dat 

u niet gebeld bent) Vanzelfsprekend op voorwaarde dat u 
bereikbaar bent op het nummer dat op school bekend is. U 

wordt dringend verzocht niet zelf contact op te nemen over 
de overgangsbeslissing. 

 
Schoolverlaters 

Leerlingen die de school verlaten dienen voor maandag 8 juli schriftelijk door 
de ouders bij de afdelingsleiding te worden afgemeld. Dat geldt niet voor de 

examenkandidaten die zijn geslaagd. 
 

Start nieuwe schooljaar 
Het schooljaar 2019-2020 start voor de leerlingen op dinsdag 20 augustus, 

zie hieronder bij “oudergesprekken”. De regelingen rondom het begin van 

het schooljaar staan in het mededelingenboekje, dat bij het rapport wordt 
uitgereikt. 

 
Nieuw lesrooster 

Volgend schooljaar gaan we ons vertrouwde rooster van telkens 2 uur met 
een pauze verlaten en gaan de lessen volgens het nieuwe rooster: 

 
08.30 - 09.20  1e lesuur 
09.20 - 10.10  2e lesuur 
10.10 - 11.00  3e lesuur 

pauze 

11.20 - 12.10  4e lesuur 
12.10 - 13.00  5e lesuur 

middagpauze 
13.30 - 14.20  6e lesuur 

14.20 - 15.10   7e lesuur 

Pauze 
15.25 - 16.15  8e lesuur 
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Oudergesprekken 

Aan het begin van het schooljaar hebben we onze zogenaamde 
welkomstgesprekken, waarbij de ouders kennis kunnen maken met 

de mentor. Deze gesprekken vindt plaats op de middagen van 
woensdag 22 en donderdag 23 augustus. Op deze dagen is er een 

rooster tot 13.00 uur, waarna de gesprekken beginnen. Het zou 
goed zijn als u deze data alvast in uw agenda noteert.  

 
Fietsen 

Zoals elk jaar staat er op het eind van het 
schooljaar een aantal fietsen dat “over” is. Een 

lekke band, een ketting eraf, sleuteltje kwijt, enz. 

Kennelijk hebben de eigenaren de weg naar Harold 
niet kunnen vinden om hem te laten maken. We 

mogen niet hopen dat leerlingen thuis gezegd 
hebben dat de fiets gestolen is. Er staat onder 

andere een Gazelle Classic, een Batavus runner, 
een Ramblers voyager, een Batavus future, een Batavus traffic en een 

zwarte oma-fiets. 
 

Als ze niet worden opgehaald, dan laten we ze ophalen door de gemeente. 
 

Ook is er nog een aantal tassen, jassen en andere kledingstukken. Dit gaat , 
als het  niet voor het eind van het schooljaar opgehaald wordt zoals 

gewoonlijk naar La Poubelle. Bij het ophalen van het rapport zullen we alles 
nog een keer tentoonstellen, zodat je je eigendom kunt meenemen. 

 

Ouderkamer 
De ouderkamer voor de ouders van het voortgezet onderwijs in de 

bibliotheek op het Wagnerplein heft een succesvol half jaar achter de rug. 
De meest uiteeenlopende onderwerpen zijn daar besproken met Joyce, onze 

pedagogische schoolbuurtmedewerkster, vaak vergezeld door experts op 
allerlei gebied. Maandag 1 juli is wordt het feestelijk afgesloten. Iedere 

ouder is welkom, ook van andere vo-scholen. Aanvang 9.00 uur. 
 

Zeilkamp 
Op hun vrije dag staan 33 leerlingen vrijwillig op school om mee te gaan 

naar het 49ste Cobbenhagen zeilkamp. Dus bus wordt ingeladen en met 
veel goede zin vertrekken we zoals elk jaar weer naar het pittoreske 

Langweer.  
In Langweer worden we opgewacht door de schippers 

(bijna allemaal oud-leerlingen van het Cobbenhagen). 

Spullen wegzetten, boterham eten en daarna mogen de 
leerlingen vrijblijvend opstappen.  

Elke dag zeilen de leerlingen van 9.45 uur tot 13.00 
uur. 's Middags komen ze terug voor een warme 

maaltijd. Dit jaar extra warm, want het weer laat onze deze keer niet in 
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de steek. Elke middag kunnen we heerlijk buiten 

eten aan de picknicktafels van de Steven. Na het 
middageten stappen de leerlingen rond 14.15 uur 

weer op de valkjes en zeilen ze over de 
Langweerder Wielen en de sloten eromheen. Om 

19.00 uur staat de soep met boterhammen klaar 
en maken we ons klaar voor het avond 

programma. De doop, crea-avond, pubquiz, 
escape-room en natuurlijk de bonte-avond. 

Daarnaast worden er elke avond veel spelletjes 
gespeeld.  

Een fantastische zeilweek waarbij enkele leerlingen 

kennismaken met het zeilen en andere al 
meerdere jaren meegaan en proberen hun andere 

diploma's te halen. De leerlingen hebben niet 
alleen veel plezier samen op het water, maar ook 

aan wal. Als de uitspraak wordt gedaan: "Ik heb er 
opeens 32 broers en zussen bij". Dan kunnen we 

wel spreken van een super geslaagd zeilkamp.  
Voor de wind, aan de wind, halve wind, overstag, 

gijpen, man over boord, hoge wal, luwte, allemaal termen die veel 
leerlingen nog lang zullen bij blijven. Echter de belangrijkste: "Hoog gaat 

ie, lang staat ie!" .De leerlingen van de mavo hebben allemaal hun 
beginners-diploma gehaald. Proficiat! 

Op naar het 50ste Cobbenhagen Zeilkamp!  
 

Alpe d’Huzes 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
heeft het fietsteam van 

Cobbenhagen meegedaan aan Alpe 
d’Huzes. Een week in Frankrijk, met 

mooi weer en een fantastische 
groep mensen van leerlingen, 

ouders en docenten. Een prachtig 
bedrag opgehaald voor het goede 

doel: ruim 14.000 euro. De fietsers 
hadden in Nederland wel getraind, 

maar het echte afdalen kon 
iedereen pas leren in de Franse 

bergen. Op de dag zelf hebben we 
met zijn allen 56!  keer de berg op gefietst of hardgelopen. 

Een geweldige prestatie. Hopelijk gaan er de volgende keer 

ook leerlingen van de mavo mee. Meneer de Cock heeft al het 
goede voorbeeld gegeven. 

 

Het team van de Cobbenhagenmavo wenst iedereen  
een hele fijne vakantie! 


