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Agenda week 13 t/m 15
30-03-2018

School gesloten ivm Goede Vrijdag

02-04-2018

2e Paasdag

06-04-2018

Step on Stage

09-04-2018

Klas 3: start uitwisselingsweek

10-04-2018

Klas 4: start buitenlandreis

12-04-2018

Thema-avond ouderraad Bedtime
Stories

13-04-2018

Klas 5: Gala

In dit
Webazine
Johnny de Mol dankt Notre Dame
De Vitrine
Lenteschool Notre Dame
Freedom’s Cool

Johnny de Mol bedankt Notre Dame
Het heeft even geduurd maar daar was hij dan,
Johnny de Mol, een van de oprichters van de stichting Movement on the Ground. Afgelopen december hebben we met alle leerlingen en medewerkers
een bedrag van € 13.0157,00 bijeengebracht voor
deze stichting die zich inzet voor Syrische vluchtelingen in Nederland maar ook op het Griekse eiland
Lesbos. Zo’n grote donatie hadden ze nog nooit
ontvangen. Vandaar de persoonlijke wens van
Johnny de Mol om Notre Dame te bezoeken en
iedereen daarvoor te bedanken. Twee dagen daarvoor nog op Lesbos en nu op school om samen met
Sinan Can, documentairemaker voor BNN/VARA
en ambassadeur van de stichting, te vertellen over
hun eigen ervaringen in het vluchtelingenkamp en
waarom hulp daar zo belangrijk is.
Frank Tarenskeen, docent beeldend, had een heel
bijzonder cadeau voor De Mol. Een schilderij van
de wereldberoemde foto van het Syrische jongetje
dat tijdens de vlucht verdronk en aanspoelde op het
strand van het Turkse Bodrum. Op hun beurt hadden
Notre Dame des Anges

Johnny en
Sinan ook een
cadeau bij zich
voor Femke, Stijn,
Rens en Joep uit klas 2
en Marit, Harrie, Lynn en
Jip uit klas 4. Met het bakken
van wel 500 oliebollen en het
inrichten van een escaperoom tijdens
de Kerstmarkt hadden zij flink wat geld
bij elkaar gehaald en gaan zij binnenkort
een dagje meelopen bij de opname van
Holland’s Got Talent. Een geslaagd bezoek, ook
omdat Johnny en Sinan ruim de tijd namen om met
iedereen die dat wilde op de foto te gaan.
Ed van Loon
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20.00-22.30 uur

19.30-21.30 uur
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Lenteschool Notre Dame

De Vitrine

Ook dit jaar biedt Notre Dame de mogelijkheid om deel te nemen aan de lenteschool.
De lenteschool vindt plaats in de eerste
week van de meivakantie (van 30 april tot
en met 4 mei) en is bedoeld voor leerlingen die nu in de gevarenzone zitten en die
meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken om
de laatste inhaalslag te kunnen maken. Een
leerling werkt tijdens de lenteschool aan
twee vakken en de organisatie ligt in handen
van Bijlesnetwerk. De locatie is ook dit jaar
het Kandinsky College, Malderburchtstraat.
De leerlingen worden via de afdelingsleiders
en mentoren geïnformeerd en kunnen zich
tot en met woensdag 4 april aanmelden bij
hun mentor. Per leerjaar is een aantal plaatsen beschikbaar. Bij te veel aanmeldingen
maken de afdelingsleiders een weloverwogen beslissing. De geselecteerde leerlingen
worden vrijdag 6 april bekend gemaakt.
Eventueel worden leerlingen ook direct
benaderd door de mentor om deel te nemen. De coördinator van de lenteschool is
Willemijn Burgers.

Op vrijdag 16 maart bruiste de school
weer van creatieve activiteit…De Vitrine
stond op het programma. De Vitrine is het
afsluitende podium voor de kunstvakken in
de onderbouw en alle derde klas leerlingen dragen hun kunstzinnige steentje bij.
’s Middags werden tijdens de generale
repetities de laatste puntjes op de i gezet
en om 19.30 uur stroomde de school vol
met verwachtingsvolle ouders, verzorgers,
opa’s, oma’s broertjes, zusjes, vrienden en
vriendinnen. Ook dit jaar waren de verwachtingen hooggespannen en maakten
de leerlingen het meer dan waar! Voor een
deel van de deelnemende leerlingen was
De Vitrine en waardevolle afsluiting, maar
ik verwacht dat een flink aantal ons ook in
klas 4 en 5 gaat trakteren op kunstzinnige
hoogstandjes. We kijken terug op een
geslaagde avond!
Namens de kunstvakcollega’s,
Amber van Altena.

Kort
Nieuws

Bedtime stories
Op donderdag 12 april
organiseert de ouderraad
de jaarlijkse thema-avond.
Dit keer is het onderwerp “Hoe
praat ik met mijn kind over seks?”
Theatergroep Playback gaat aan de
hand van herkenbare, soms hilarische
scènes het gesprek aan met de zaal.
Meer weten of aanmelden, klik dan hier.

Step on Stage
Op vrijdag 6 april is het weer zover, het
leukste danspodium van Nederland!
De examenklassen dans laten hun eigen
werk zien maar ook veel talenten uit de
onderbouw nemen een stap op het podium. Iedereen is welkom om te komen kijken. Het start om 20.00 uur in de Ubburch
en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Freedom’s Cool Festival
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei Nijmegen, met daarin o.a. onze oud-collega geschiedenis Willemien de Mulder, organiseert op 8 april a.s. voor de vierde maal het Freedom’s
Cool Festival in Doornroosje. Op dat festival brengen middelbare schoolleerlingen zelfgeschreven liedjes op het podium, waarbij de tekst een relatie heeft met de doelstellingen
van het comité: het herdenken van de gevallenen in de tweede wereldoorlog én vieren
van de vrijheid. Het festival is één van de manieren waarop het comité voor haar doelstellingen aansluiting zoekt bij de jeugd. Zeven middelbare scholen in Nijmegen nemen
aan het festival deel. Notre Dame is daar natuurlijk ook bij en levert voor dit podium de
versterkers en instrumenten. Eerder werden onze acts voor dit podium voor onze school
verzorgd door Randi van Otterloo, Fibi Blitz en Sara van Moorsel, dit jaar zal vijfdeklasser
Maureen de Beer de deelnemende song verzorgen. Traditiegetrouw nemen we een flinke
band mee, om zoveel mogelijk leerlingen de gelegenheid te bieden om op te treden in
deze poptempel van het Oosten. Doornroosje zet haar professionele podiumtechniek in,
er is een professionele presentator en de prijzen worden uitgereikt door de burgemeester >
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Kort
Nieuws

Volgende keer in
dit Webazine:
In de volgende editie
van ons Webazine leest
u het mooie reisverslag van
onze collega’s die naar Malawi zijn
geweest. Deze reis is gemaakt in het
kader van duurzame school en we zijn
een scholenband aangegaan met
Chingale Secondary School.

van Nijmegen, Hubert Bruls. De opzet van het festival lijkt verder erg op Castle Lane Rock,
inclusief jury- en publieksprijs waarvoor de bezoekers een stem mogen uitbrengen. Dit jaar
zullen de winnaars ook fysieke wisseltrofeeën in ontvangst kunnen nemen, deze worden
gemaakt door onze vijfde klas leerling beeldend Lanieke Orlemans. We hopen dat zoveel
mogelijk leerlingen, ouders en collega’s het festival willen komen bezoeken. Het is één van
de weinige festivals waarmee we buiten de schoolmuren kunnen treden. Er zullen dit jaar
stoelen in de zaal geplaatst worden om oudere bezoekers tot dienst te kunnen zijn. Entree
voor dit podium is € 5, om voor het comité de kosten te kunnen dekken.
Op 8 april dus, aanvang 16.00 uur, kaartjes verkrijgbaar in de ticketshop van
Doornroosje of via mij!
Breaking news: Sara van Moorsel zal met behulp van medeleerlingen de pauze-act gaan
verzorgen. De jurywinnaar van vorig schooljaar, het Stedelijk Gymnasium, blijkt daarvoor
niet te kunnen zorgen, vandaar dat publiekswinnares Sara deze eer te beurt valt. Sara gaat
drie nummers spelen. Nog meer reden om dit concert te bezoeken!
Michael Termeer

Meer informatie?
Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de
schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder
de knop Webazine.
Notre Dame des Anges
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De volgen
de
Webazine
verschijnt
op

12 april

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

