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Cobbenhagendag 

Op donderdag 3 oktober vieren we 
onze jaarlijkse Cobbenhagendag. De 
leerlingen hebben allemaal activiteiten 
in of buiten de school. Klas 1 en 2 
blijven op school; klas 3 en 4 zijn 
buiten de school op enkele kleine 
groepjes in de middag na. 
 
Klas 1 en 2 hebben twee workshops 
op school van 9.00 – 10.30 en van 10.45 – 12.15 uur. Na een 
pauze is er daarna nog een korte presentatieronde van de 
workshops in de aula.  
Iedereen heeft een voorkeur op kunnen geven voor de 
workshops en we hebben aan zoveel mogelijk wensen tegemoet 

kunnen komen. De indeling wordt 
bekend gemaakt door de mentor 
en wordt opgehangen in de aula.  
 
De activiteiten die op het 
programma staan zijn: rap, dans, 
grimeren, sticker pimpen, 
creaverven en light graffiti. 
 
Voor leerlingen die gaan dansen 
is het handig om gemakkelijk zittende kleding te hebben en leerlingen die gaan 
creaverven moeten oude kleding hebben die eventueel vies mag worden. 
 
Klas 3 heeft in de ochtend vanaf 10.15 uur tot uiterlijk 12.00 
uur een rondleiding in 013, gekoppeld aan een CKV-opdracht, 
die later in de lessen worden verwerkt. De leerlingen moeten om 
10.00 uur aanwezig zijn bij 013. 
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Klas 4 heeft workshops bij Helicon van 9.15 tot 12.30 uur, 
gekoppeld aan LOB. 
 
In de middag zijn er van 14.00 tot uiterlijk 15.30 uur voor 
de leerlingen van klas 3 en 4 activiteiten in Tilburg en 
Oisterwijk. Ook hier hebben de leerlingen hun voorkeur aan 
kunnen geven en hebben we zoveel mogelijk de wensen 
kunnen honoreren. Er kon gekozen worden uit Jump XL, 
tennis, soccer, kickboksen, bloemschikken, schilderen, 
beeldhouwen en taarten maken. We verwachten dat de leerlingen op 
tijd aanwezig zijn, zodat de activiteiten op tijd kunnen beginnen. 
 
Als de activiteit in Oisterwijk is en er wordt gekozen voor de fiets, 
oriënteer je er dan op hoe lang het fietsen is; als je met de trein 
gaat, kijk dan of je het kunt halen. Schilderen en 
beeldhouwen is vlakbij het station; voor Jump XL en soccer 
moet je vanaf het station nog een eind lopen ( minimaal een 
half uur!). 
 
Extra aandacht voor het volgende: bij Jump XL, indoor 
soccer, tennis en kickboksen zijn géén kluisjes aanwezig en 
de kleedkamers kunnen niet op slot. Waardevolle spullen 
dus bij voorkeur thuis laten.  
 
Bij een sportieve activiteit is gemakkelijk zittende kleding nodig en bij 
schilderen het liefst oude kleding die vies mag worden.  
 
Alle leerlingen zullen van de mentor nog precies te horen krijgen waar ze op 
deze dag allemaal worden verwacht. 
 
Cobbenhagendagschoolfeest 
Het feest waarmee we de Cobbenhagendag afsluiten, is 
in het Willem II-stadion. Het feest begint om 20.00 uur. 
De deur is open van 19.45 tot 20.45 uur. We hebben 
een binnen = binnen-beleid, dat betekent dat leerlingen 
pas weer om 0.30 uur naar buiten mogen. Mocht het zo 
zijn dat een leerling later wil komen ( i.v.m. 
sportactiviteiten bijvoorbeeld) of eerder weg wil gaan, 
dan kan dat als er overleg geweest is tussen de ouders 
en de mentor. Zonder dit overleg doen we de deur niet 
open of laten we leerlingen niet eerder gaan. Alcohol en 
roken zijn verboden. Leerlingen die van tevoren hebben 
ingedronken, kunnen door middel van een blaastest 
gecontroleerd worden en als de uitslag positief blijkt, 
zullen we de ouders vragen deze leerling op te komen 
halen. Leerlingen krijgen een toegangskaartje op naam en toegang is gratis. Wel 
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moet de schoolpas meegenomen worden. Zorg dat je er bij bent! De leerlingen 
hebben de dag na het schoolfeest vrij. 
  
Personeelsdag 
Op vrijdag 4 oktober hebben we onze jaarlijkse personeelsdag. De leerlingen zijn 
dan vrij.  
 
Beekse Bergen 
De leerlingen met biologie in hun pakket zijn op 
maandag 23 september naar het Safaripark van de 
Beekse Bergen geweest om het gedrag van dieren 
te bestuderen. Naast dat het een mooi leermoment 
is, is het ook onderdeel van het examenwerk van biologie. 
 
Zeilkamp 

 
Het Cobbenhagen heeft de traditie om elk jaar de Friese 
meren te bezoeken per zeilboot. Komend jaar is dat van 9 
tot en met 15 april 2020. Voor leerlingen die mee willen, is 
het alvast belangrijk deze data in hun agenda te noteren.  
 
 

Berlijn 
Bij voldoende deelname zijn we dit jaar weer van plan een reis naar Berlijn te 
organiseren voor de leerlingen van klas 3 en 4. Deze reis is gepland met 
Hemelvaart. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. 
 
Flexweek: 
Zoals al eerder aangekondigd is, hebben we de laatste week vóór de 
herfstvakantie, van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober, onze 
eerste flexweek. In zo’n week worden allerlei activiteiten gepland en gaan de 
lessen daarnaast zoveel mogelijk door. De leerlingen kunnen het rooster in 
Zermelo zien en we proberen het daarnaast in Magister in te lezen. De mentoren 
bespreken steeds met de leerlingen waar ze moeten zijn en hoe laat.  
 
Klas 1:  

- Weerbaarheidstraining op dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

- Het maken van de TOA-toets ( 1a vrijdag, 
1b dinsdag, 1c maandag) 

- Sportmiddag op woensdag, onder 
begeleiding van de LO2-leerlingen van de 
vierde klas. 

- Biologiepracticum op donderdag en vrijdag. 
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Klas 2  
- Sportochtend op dinsdag, onder begeleiding van de LO2-leerlingen van 

de vierde klas. 
- Techniekevent in de spoorzone op woensdagmiddag 9 oktober, 

leerlingen krijgen een aparte brief van de mentoren en ouders hebben 
deze al in de mail gehad. De leerlingen zullen omstreeks 11:30 uur per 
fiets vanaf school vertrekken om vanaf 11:45 tot 13:15 uur de beurs te 
bezoeken. Na het event zijn er 
voor de tweede klas geen lessen 
meer op die dag. 

 
Klas 3: 

- In deze week stond de reis naar Lille en Keulen gepland, maar door 
afwezigheid van mevr. Van Amelsvoort, die inmiddels weer helemaal 
terug is, is deze excursie verplaatst naar een van de volgende 
flexweken. 

- Op donderdagmiddag wonen de leerlingen de presentaties bij van de 
profielwerkstukken van klas 4. 

 
Klas 4:  

- Een groot deel van de week werken de leerlingen aan 
het profielwerkstuk. De leerlingen proberen “het beste 
idee van Nederland” uit te vinden. Ze presenteren dit 
idee op donderdagmiddag aan de leerlingen van klas 
3. Daarna eten we samen wat en is er in de 
vooravond een presentatie voor alle ouders. Ouders 
hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. 
We hopen dan ook op een grote opkomst. 

- Leerlingen die LO2 hebben, assisteren bij de 
sportactiviteiten van klas 1 en 2 

- Op vrijdag gaan we met de vierdeklassers schaatsen 
om de week op een gezellige manier af te sluiten. Als 
het goed is, heeft dan iedereen zijn profielwerkstuk 

voldoende afgerond en 
kan er vanaf nu gefocust 
worden op alle andere 
zaken die van belang 
zijn om het diploma te 

kunnen halen. 
 
Programma ouderkamer VO oktober 
Inmiddels wordt onze ouderkamer in de bibliotheek aan het 
Wagnerplein goed bezocht. Deze ochtenden zijn voor alle 
ouders van leerlingen die op een middelbare school zitten. 
Zelfs ouders uit andere wijken komen om mee te praten, te 
denken of ervaringen uit te wisselen. Het programma voor 
oktober staat hiernaast. 
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Toetsweek 
In de week van 28 oktober is de toetsweek voor alle leerjaren. 
 
Serious Request 
Traditiegetrouw doen we met onze school mee aan de actie Serious Request. 
Alle leerlingen werken iets uit om geld op te halen en doen dat als onderdeel van 
het PTA levensbeschouwing. In deze nieuwsbrief kondigen we alvast het thema 
aan voor dit jaar: help de slachtoffers van mensenhandel. We houden u op de 
hoogte. 

 
 
 
 
 
 
 

Achterdeur en voordeur 
Ons gebouw heeft drie in- en uitgangen. De achterdeur is formeel een 
branduitgang. Omdat deze aan de fietsenstalling grenst, hebben we het 
toegestaan dat iedereen deze deur ook als in- en uitgang kon gebruiken. 
 
De afgelopen maanden hebben we echter een paar keer 
meegemaakt dat via deze deur leerlingen van andere 
scholen zijn binnenkomen. Op zich is dat geen probleem, 
maar deze leerlingen hebben zich niet bepaald als gast 
gedragen. 
Omdat we geen direct zicht hebben op wie daar binnenkomt 
(er hangt wel een camera, maar terugkijken is niet altijd 
even handig), hebben we nu de deur gesloten en is hij alleen 
nog maar in nood te gebruiken.  
 
Tegelijkertijd hebben we de leerlingen verteld dat ze 
voortaan nu echt via de leerlingeningang binnen moeten 
komen (aan de kant van het sportveld) en dat de 
bezoekersingang vanaf nu is gesloten. Dat betekent dat u als ouder, maar ook 
dat andere bezoekers gaan ontdekken dat je niet zomaar meer binnen kunt 
lopen. Gelukkig is er een bel en dan wordt de deur voor u open gedaan.  
 
Gamen en social media: z.o.z. 
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