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06-03-2018 Klas 3: Theater aan Zet

07-03-2018 Klas 5: PWS Avond (19.30-22.30 uur)

13-03-2018 Klas 4: Ouderavond buitenlandreis (19.30-21.30 uur)

14-03-2018 OR-vergadering (20.00-21.30 uur)

14-03-2018 Thema-avond (19.30-21.00 uur)

16-03-2018 Klas 3: Vitrine (19.30-22.30 uur)

22-03-2018 Klas 1 tm 5: start toetsweek (tm 29-03-2018)

Agenda week 10 t/m 12
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Open Avond – Open Dag 
Open dag, aanmelden mag!
Een prachtig blauwe lucht, een fijn zonnetje 
en lekker fris: het weer kon niet beter afge-
lopen zaterdag tijdens de Open dag. Alle 
bezoekers werden verwelkomd aan de deur 
(met soms een wat koude hand) en konden 
kiezen uit drie routes. Zelf rondlopen, je laten 
rondleiden door een enthousiaste leerling 
of je eigen pad ontdekken door het nieuwe 
onderwijs te ervaren. De laatste route gaf 
de mogelijkheid je eigen rooster samen te 
stellen met instructielessen, workshops en 
open leerplein. Alle bezoekers kregen een 
magneetbordje waarop ze de stukjes van 
het schoollogo konden verzamelen. Het was 
gezellig druk en de sfeer was goed. Wat mij 
heel goed doet, is te zien hoeveel leerlingen 
hun hulp hebben aangeboden met rondlei-
den, in de kantine, als parkeerwacht, met 
de kunstvakken of de gym. Veel (hopelijk toe-
komstige) leerlin-gen liepen de deur uit met  

lichtgevend 
slijm, een zelfge-
maakte pennenhanger,  
stroopwafels, kompasjes 
en nog veel meer mooie 
dingen. Wij kijken terug op een 
goede dag, waarvoor we iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd, willen 
bedanken. Even praktisch: de aanmeldfor-
mulieren moeten uiterlijk maandag 5 maart 
binnen zijn. Mocht je geen aanmeldformulier 
van je basisschool hebben ontvangen, dan 
kun je mailen naar info@notredame.nl

Kiki Goessens, Afdelingsleider klas 1-2-3

Open Avond - Open Dag               

Kunstwerk       

Sportdag 2018 

Malawi - schoolband 2018

Informatieavond buitenland klas 4



Informatieavond buitenland 
klas 4
Notre Dame vindt het belangrijk om een 
sterk internationaliseringsprogramma aan te 
bieden. Vanaf klas 2 gaan de leerlingen dan 
ook daadwerkelijk over de grens en komen 
zij uit hun comfort zone. In april 2018 zullen 
er diverse internationale ontmoetingen 
plaatsvinden: klas 3 gaat hun uitwisselings-
partner opzoeken die zij eind december hier 
in Nederland hebben ontvangen. Neemt de 
leerling niet deel aan de uitwisseling,  dan 
volgt hij/zij een alternatief programma in 
Kranenburg gedurende deze week.
Voor klas 4 staan er studiereizen naar Berlijn 
en Parijs op de planning. Om ouders (en 
leerlingen) goed te informeren over het al-
ternatieve programma in Kranenburg én de 
studiereizen naar Berlijn en Parijs, zal er een 
specifieke informatieavond worden  

verzorgd. Deze avond is op dinsdag  
13 maart aanstaande van 19.30uur tot 
20.30uur.  Deze avond biedt alle (praktische) 
informatie over de reizen voor ouders en 
leerlingen klas 3 (alleen zij die het program-
ma in Kranenburg volgen) en klas 4 (alleen 
zij die naar Berlijn of Parijs zullen gaan). 

Malawi – schoolband 
2018
Van 11 tot 19 maart gaan vier 
personeelsleden, Mignon Schoffel-
meer, Sylvia Sander, Mireille Sleutjes 
en Corrie van Dongen, naar Malawi. 
Dat is een van de armste landen 
in zuidoost Afrika. Ze zullen daar 
gesprekken voeren over de moge-
lijkheden van een vriendschapsband 
en gastlessen geven aan Chinga-
le secondary school in Zomba. Er 
worden al enkele maanden voorbe

reidingen 
getroffen en de 
eerste contacten 
per app en e-mail zijn 
erg enthousiast. Het is de 
bedoeling om in mentorles-
sen en vaklessen de kennis van 
elkaars land en cultuur over te 
dragen. En wie weet wat 
er in de toekomst nog 
meer mogelijk is...
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Theater AanZ
Op 6 maart komt 
Theater AanZ naar Notre 
Dame om voor de 3e  jaars 
de voorstelling ‘Lokaal G1.25’ 
te spelen. Theater AanZ maakt 
sociaal-artistiek theater dat midden in 
de spanning van de samenleving staat. 
De voorstellingen vinden plaats daar waar 
de verhalen zich afspelen; op school, in 
het klaslokaal. Juist daar bereiken we de 
leerlingen die we anders niet bereiken. 

PWS avond
Zoals je al in het vorige ‘Webazine’ hebt 
kunnen lezen worden op woensdag 7 
maart aanstaande de profielwerkstukken 
gepresenteerd.
Je bent van harte welkom om deze avond 
bij te wonen. Ook leerlingen van klas 4 
zijn van natuurlijk welkom. De presenta-
ties beginnen om 19.30 uur en duren tot 
ongeveer 22.30 uur. 

Kort
Nieuws
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Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop Webazine.

Meer informatie?

De volgende Webazineverschijnt op
15 maart

Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden  
of een reactie?
Laat het ons weten via 
webazine@notredame.nl

Kort
Nieuws

Kunstwerk
Sinds vorige week is op de vlonder van 
Notre Dame het werk ‘Refreshment’ van 
Suus Baltusssen te zien. Suus Baltussen 
heeft enige jaren geleden de wilgenszitjes 
rondom Notre Dame gemaakt. Helaas is 
Suus in 2016 overleden. Het werk Refres-
ment is door de man van Suus, Andreas 
Hetfeld ter beschikking gesteld. Andreas 
zal in de komende weken ook de wilgens-
zitjes repareren zodat iedereen daar 
in de zomer weer gebruik van kan 
maken. Suus Baltussen was een 
veelzijdig iemand die op een 
speelse, positieve manier in 
het leven stond en naar 
de wereld keek. Dit 
kunstwerk heeft 
ze gemaakt van 
afvalmateri-
aal en het 
daarna  
 

zilverkleurig geschilderd. Over Refresh-
ment zegt Suus: “Men zit te veel binnen, 
consumeert en wordt overladen met infor-
matie via internet en televisie en verliest 
zijn/haar eigen frisse en kritische blik. Re-
freshment  is een opvallend ‘spacy’ object. 
Het maakt de bezoekers nieuwsgierig en 
nodigt uit om binnen te treden. Eenmaal 
binnen bevindt men zich in een douche-
cabine van waaruit men naar buiten kan 

kijken. Met de inrichting van de ruimte, 
een douchecabine, wil ik de bezoe-

kers ‘opfrissen’, wakker maken en 
stimuleren met een frisse doch 

kritische blik de wereld in 
te kijken. Neem je eigen 

beslissingen en bepaal 
je eigen weg.” 

Stap in de cabine 
en kijk naar 

buiten!

Sportdag 2018
Vrijdag 23 februari j.l. was de Jan 
Massinkhal te Nijmegen weer heerlijk 
gevuld met sportende Notre Dammers. 
Op de ochtend was klas 1-2 in gemengde 
teams actief, op de middag klas 3-4. Klas 5 
leerlingen hadden die dag de taak om alles te 
begeleiden in de rol van coach, scheidsrechter of het 
wedstrijdsecretariaat. Ook een personeelsteam aange-
vuld met 5e klassers en allemaal met een schoolshirt en 
flitsende haarband werkte zich in het zweet:).  
Dit alles om samen te strijden voor de fel begeerde bokaal! Op 
de foto de trotse winnaars en we danken iedereen voor deze 
sfeervolle en sportieve dag!

Sectie Lichamelijke Opvoeding,
Jop Grasveld, Mireille Sleutjes en Michiel verstappen

Castle Lane Rock
Op vrijdag 2 maart om 
klokslag 20.00 uur is het 
weer zover: de 23e editie 
van Castle Lane Rock, CLR 2018. 
Kom vooral allemaal kijken en luis-
teren. En... het publiek kiest natuurlijk 
ook zijn eigen favoriet! Dus... CLR 2018... 
BE THERE! 

De Vitrine
Vrijdag 24 maart om 19.30 uur presente-
ren wij De Vitrine. 
Een avond vol dans, drama, muziek, 
audiovisuele & beeldende kunst verzorgd 
door alle leerlingen van klas 3 als afron-
ding van de kunstlessen in de onderbouw. 
Een gedenkwaardig moment dat we 
graag willen delen. We nodigen jullie dan 
ook van harte uit om deze voorstelling te 
komen bekijken. 


