NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2021 - 2022
Aflevering 9
22 april 2022

Maandrooster april – mei
28 en 29 april - 2 mei
Klas 4 Meischool
25 april t/m 6 mei
Meivakantie
9 mei
Huiswerkvrij
10 mei
Klas 4 Laatste schooldag
11 mei
Klas 4 Facultatief les
12 mei
Klas 3 Brussel
CSE biologie 13.30 uur
13 mei
CSE Geschiedenis 09.00 uur
CSE Frans 13.30 uur
16 mei
CSE Nederlands 13.30 uur
17 mei
CSE Duits 09.00 uur
CSE Wiskunde 13.30 uur
18 mei
CSE Aardrijkskunde 09.00 uur
CSE Engels 13.30 uur
19 mei
Klas 1 Beekse Bergen
CSE Natuurkunde 13.30 uur
20 mei
CSE Economie 13.30 uur
23 mei
CSE Scheikunde 13.30 uur
24 mei
CSE Handvaardigheid/Tekenen 13.30 uur
Klas 1 t/m 3 Sportdag
26 mei
Hemelvaart
27 mei
Vrij na hemelvaart
30 mei
Voorlichtingsavond Rent Company 19.30 – 21.00 uur
31 mei
Open avond leerlingen groep 7
Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop
Agenda.
Meivakantie
maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022
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Op onderstaande data zijn er studiedagen voor het personeel en zijn alle leerjaren lesvrij:
dinsdag 28 juni 2022

THEMA-AVOND OR 2022

KOMT DAT
THEATER

ZIEN

T H E B I G M O KOMT NAAR …… D E J O Z E F M A V O

DINSDAGAVOND 14 JUNI 2022
WIL JE MEER WETEN OVER THE BIG MO > KLIK HIER: https://youtu.be/aNbo71EYyZk

SAMEN MET JE KIND NAAR EEN VOORSTELLING
The Big Mo maakt geïmproviseerd en interactief theater en cabaret voor voortgezet onderwijs,
waarin leerlingen, ouders en docenten op een actieve manier betrokken worden bij het ontstaan van
de voorstelling. Unieke voorstellingen met veel humor, maar ook ruimte voor mooie verhalen en
ondersteund met geïmproviseerde muziek.
Boeiend en goed om daarna met je kind over door te praten.

VOOR WIE:

HOE LAAT?

•
•
•

•
•
•

leerlingen met ouder(s)/verzorger(s)
ouder(s)/verzorger(s)
personeelsleden van de Jozefmavo

Inloop 19:00
Voorstelling 19:30 – 20:30
Napraten voor wie wil

Jullie zijn van harte welkom.
OUDERRAAD 2COLLEGE JOZEFMAVO

KLIK HIER (Ctrl>enter) OM AAN TE MELDEN
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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING
Dhr. M. van Gestel zal na de meivakantie zijn aanvullend ouderschapsverlof opnemen. De lessen
M&M in de onderbouw worden grotendeels waargenomen door bevoegde collega’s vanuit de sectie.
De leerlingen in klas 3 met maatschappijleer werken gedurende deze periode aan een praktische
opdracht die medio juni klaar moet zijn.
Ouders/verzorgers van de mentorleerlingen van Dhr. van Gestel zijn middels een aparte e-mail
geïnformeerd over de begeleiding van hun zoon/dochter.
MEDEDELINGEN BOVENBOUW
Klas 3
Brussel
Donderdag 12 mei verkennen de leerlingen uit leerjaar 3 de hoofdstad van België en Europa: Brussel.
Zij zullen de belangrijkste (toeristische) plaatsen bezoeken: van een blik op het Atomium en
Manneken Pis tot een bezoek aan De Grote Markt en een museum. We vetrekken om 08.00 uur
(aanwezig op school: 07.45 uur). Vertrek uit Brussel plm. 16.00 uur. We hopen zeker voor 18.00 uur
weer in Tilburg te zijn, maar dit zal afhangen van de verkeersdrukte.
Op pakket
De leerlingen van leerjaar 3 kunnen met ingang van 23 mei de niet-gekozen vakken op een lager pitje
zetten en extra aandacht besteden aan de vakken die wél meegenomen worden in het
eindexamenpakket. Ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 3 worden na de meivakantie via mail
nader geïnformeerd.
Klas 4
Meischool voor examenkandidaten
Alle eindexamenleerlingen die deelnemen aan de Meischool (en hun ouders/verzorgers) hebben
inmiddels de laatste afspraken m.b.t. deze begeleiding ontvangen.
Laatste schooldag
Het examen staat bijna voor de deur. Dus ook de laatste lesdag voor onze eindexamenkandidaten.
Hoewel het een verplichte schooldag is, willen we deze dag op een leuke manier samen vieren.
We gaan op deze dag, dinsdag 10 mei, op eigen vervoer naar de Efteling. Natuurlijk gaan we deze dag
ook feestelijk afsluiten met een hapje en drankje. Dit gaan we doen met een grote barbecue op het
schoolterrein.
Een brief met de exacte tijden en informatie hoe deze dag er precies uit gaat zien, krijgen de
eindexamenkandidaten van de mentor. We hopen op een gezellige en zonnige dag.
Centraal Schriftelijk Eindexamen
Na de meivakantie is maandag 9 mei een normale schooldag, volgens rooster. Dinsdag 10 mei vieren
de leerlingen van klas 4 de laatste schooldag (zie hiervoor). Woensdag 11 mei is een facultatieve
lesdag: leerlingen mogen dan wel naar school en moeten ter aankondiging vooraf even een
Teamsberichtje sturen naar de vakdocent van die dag. Donderdag 12 mei start het CSE met het vak
biologie. 24 mei staat tekenen/handvaardigheid als laatste vak van deze eerste CSE-periode op het
programma. In juni volgt nog een ronde CSE.
Wij wensen al onze eindexamenkandidaten heel veel succes met de voorbereidingen voor deze
belangrijke periode!
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MEDEDELINGEN ONDERBOUW
Klas 1
Beekse Bergen
Donderdag 19 mei zullen de leerlingen van de eerste klas Safaripark de Beekse Bergen bezoeken. Zij
gaan daar aan de slag met vragen en opdrachten uit de leergebieden Mens & Maatschappij (M&M)
en Natuur, Gezondheid & Techniek (NGT).
Personeel
Nederlands voor klas 1c en 1d
Onze collega Cyanne Grimmelikhuisen zal na de meivakantie geen les meer geven op onze school.
Haar lessen worden overgenomen door Angelique van de Gevel. De sectie Nederlands heeft het
programma voor het vak Nederlands zodanig aangepast dat de klassen 1c en 1d twee lesuren van
mevrouw van de Gevel krijgen en één lesuur zelfstandig aan de slag gaan met de leerstofplanner
onder toezicht van onze onderwijsassistente.
Personeel
NGT
Door de afwezigheid a.g.v. ziek zijn van de collega’s Marc Sanders (volledig) en Annemarie Noordhuis
(gedeeltelijk), zijn we genoodzaakt om de 3 lesuren NGT per week terug te brengen tot 2lesuren per
week. Het lesuur techniek komt hiermee te vervallen.
De klassen 1a en 1b krijgen de 2 lesuren NGT van dhr. Van der Aa en van dhr. Van Es.
De klassen 1c en 1e krijgen de 2 lesuren NGT van dhr. Van Es.
De klassen 1d, 2c en 2e krijgen de 2 lesuren NGT van mevr. Tasdigh Tanesh.

NOGMAALS BEDANKT VOOR IEDERS BIJDRAGE AAN DE VOEDSELACTIE.
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MEDEDELINGEN DECAAN
Klas 2 en 3:
De leerlingen uit klas 2 en 3 hebben, van de mentor, een brief meegekregen met het definitief
gekozen vakkenpakket voor klas 3 of 4. Dit vakkenpakket kan niet meer worden gewijzigd. Graag
deze brief, na ondertekening, inleveren bij de mentor. Heeft u vragen of opmerkingen, met
betrekking tot het vakkenpakket, dan kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter.
Klas 4:
Aanmelden voor een vervolgopleiding kan tot 1 mei. Leerlingen die nog niet aangenomen zijn bij een
opleiding, of nog niet weten wat ze willen gaan doen, kunnen gebruik maken van de hulp van
medewerkers van Route 35. De leerling kan, na overleg met de decaan, zich aanmelden voor een
gesprek. We hopen zo dat we nog voor de zomer alle leerlingen alsnog kunnen plaatsen op een MBO.
Voor de leerlingen die zich hebben aangemeld voor havo-4 is het, in veel gevallen, verstandig om ook
aan te melden bij een MBO- opleiding, voor het geval men niet slaagt met 7 examenvakken. Alleen
met 7 examenvakken op je cijferlijst is doorstromen naar havo-4 een optie.
Is een leerling in juli nog niet is aangenomen op een MBO opleiding of havo-4, dan zijn we
genoodzaakt dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
MEDEDELINGEN VESTIGINGSCOORDINATOR
Plastic bekers
Op dit moment kunnen leerlingen die hun drinkfles vergeten zijn een ‘gratis’ plastic bekertje krijgen
bij onze cateraar Markies.
Na de meivakantie verstrekken we geen plastic bekers meer. We vinden namelijk dat we hier als
school geen goed signaal mee afgeven omdat plastic niet goed is voor het milieu.
Na de meivakantie is het daarom alleen nog maar mogelijk om een eigen drinkfles met water te
vullen bij het watertappunt in de aula.
Gevonden voorwerpen
Het aantal gevonden voorwerpen neemt de laatste tijd weer enorm toe. Gezien de grote hoeveelheid
is het voor ons als school steeds lastiger om dit allemaal te ordenen en op te slaan. Daarnaast vinden
we het jammer.
Wellicht is het goed om hier thuis het gesprek over aan te gaan met uw zoon of dochter.
Ouderbijdrage
De laatste tijd kregen we met name van ouders uit de bovenbouw de vraag waarom de
ouderbijdrage minder is geworden dan voorheen. De kerndirectie van 2College heeft besloten om de
ouderbijdrage te verlagen naar € 75,- ter compensatie van afgelopen jaar. Daarbij is klas 1 hiermee
gelijk getrokken. Uit eigen middelen betaald de school het resterende bedrag bij. Wat betekent dat
er voor iedere leerling nog steeds voor € 100,- per schooljaar uitgegeven wordt.
Een overzicht van de wat u voor de ouderbijdrage per leerjaar terugkrijgt treft u op onze website.
Gevonden boeken
Helaas vinden onze medewerkers van het open leercentrum en/of conciërges boeken aan zonder
kaft. De boeken worden verzameld bij de receptie wanneer de eigenaar niet getraceerd kan worden.
Maar het kan vervelende gevolgen hebben op het einde van het schooljaar als de boeken niet
ingeleverd kunnen worden. Vandaar dat wij hier aandacht voor vragen en is het goed om dit thuis
met uw zoon/dochter te bespreken.
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Wij wensen iedereen fijne vakantiedagen en de examenkandidaten een
goede voorbereiding op de examens.
Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 mei 2022
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