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27-04-2018 Koningsdag

28-04-2018 Klas 5: Examentraining (09.00-17.00 uur)

29-04-2018 Klas 5: Examentraining (09.00-17.00 uur)

30-04-2018 Meivakantie (t/m 11-05)

30-04-2018 Start Lenteschool - locatie Kandinsky-
College Malderburchtstraat Nijmegen

14-05-2018 MR-vergadering

14-05-2018 Klas 5: start Centraal Staats Examen 
1e tijdvak

(14-5 t/m 29-05)

15-05-2018 Bijeenkomst klankbordgroep ouders (19.30-21.00 uur)

21-05-2018 2e Pinksterdag

Agenda week 18 t/m 21
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Gala klas 5
Op 13 april hadden wij het gala van klas 5.
Toen bekend werd gemaakt wanneer het 
gala was, waren er een hoop mensen die 
zeiden dat ze niet zouden gaan. Er gingen 
namelijk geruchten dat het in de Ubburch 
(het dorpshuis waar dans en drama wordt 
gegeven) zou zijn en het was ook nog eens 
op vrijdag de 13e..... dit zou toch nooit een 
leuk feest kunnen worden!? 
Uiteindelijk heeft bijna iedereen besloten 
om toch te gaan want ja stel nou dat het 
heel leuk zou worden, dan zou jij net die ene 
persoon zijn die het gemist heeft. 
Dus toen begon het allemaal. Jurk kiezen, 
make-up kopen, accessoires kopen, vervoer 
regelen en al die dingen. En niet te vergeten 
hakken kopen en inlopen. Dat was wel wat 
hoor, die hakken inlopen. Aan het eind van 
de avond hadden de meeste meiden toch 
ook wel last van hun voeten. 

 
 
 
 
 
 
De avond zelf 
was een gezellige 
avond. Het gala was in 
Box 5. Het was een kleine 
ruimte maar dat maakte het 
ook wel wat knusser. De organi-
satie van het gala had het heel erg 
leuk versierd en goed hun best gedaan. 
Iedereen zag er heel erg mooi uit en het 
was een gezellige afsluiting van het jaar. 
Complimenten voor de organisatie en nu 
kunnen we allemaal gaan knallen voor de 
examens!

Ira van Ginneken 5 C

Klas 5 editie
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Drama voorstelling 

Laatste lesdag
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Drama voorstelling klas 5 
Met de examenvoorstelling “Net na 
middernacht” nam klas 5 afscheid van het 
schoolpodium.   Deze keer een bestaand 
stuk over een theatergezelschap dat is 
uitgenodigd in het landhuis van de 
producent om deel te nemen aan 
een moord mysterie spel. In de 
Cluedo achtige setting lopen 
de zaken anders dan ge-
dacht.... Uiteraard  had 
Jappe de butler de 
moord gepl....  
o nee, Thippe  
 
 
 
 

natuurlijk, wie anders. Guusje, Geertje, Nina, 
Guido, Jappe, Robert, Willem, Sophie, Pim, 
Eefje en Thippe zetten met zichtbaar veel 
plezier een aantal flat characters neer en de 

gastspelers Charel van Deursen, Jeroen 
Degen en Amber van Altena  konden 

met de vertolking van hun rollen 
dicht bij zichzelf blijven. 

Wat een fijne groep die  
examenklas! De volgende 

keer dat ze dit op  
toneel staan is dat 

met het diploma 
in de hand!
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
24 mei

Bijeenkomst klankbord-
groep ouders
Dinsdag 15 mei a.s. van 19.30-
21.00 uur vindt de bijeenkomst 
van de klankbordgroep ouders plaats, 
locatie Notre Dame. De uitnodiging 
hiervoor is inmiddels verzonden naar de 
desbetreffende ouders.
Uiteraard blijft het mogelijk voor ouders 
die interesse hebben om deel te nemen.

Examentraining klas 5
Op 28 en 29 april a.s. staan de examen-
trainingen gepland voor klas 5. Leerlingen 
die zich hiervoor hebben aangemeld heb-
ben inmiddels het overzicht ontvangen.
Heel veel succes deze dagen en uiteraard 
ook de komende tijd richting het  
eindexamen.

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

Kort
Nieuws

Laatste lesdag klas 5
Op vrijdag 20 april hadden de 
leerlingen van klas 5 hun fameuze 
Laatste Lesdag. 
Een mooiere dag hadden ze zich niet 
kunnen wensen: de zon scheen uitbun-
dig en het kwik steeg tot een graad of 25 
naar een zomerse temperatuur. Het thema 
was dit jaar ‘beesten’. De ‘stunt’ commissie, 
bestaande uit een groep leerlingen onder 
de onmisbare (bege)leiding van Marjan 
van de Goor maakte er een waar feestje 
van: een olifant wachtte iedereen op bij de 
ingang van de school, krokodillen dreven 
in de vijver rond, en vijfde klasleerlingen 
hadden zich als dieren uitgedost. Nadat 
door docenten manhaftig werd getracht ge-
woon les te geven het 2e en 3e uur, gingen 
leerlingenteams bestaande uit leerlingen uit 
alle jaarlagen op groot wild jagen in en rond 
de school: docenten waren de prooi die met 
mobieltjes geschoten werden. Het winnen-
de team kreeg een appeltaart te verdelen. 
Nadat de jacht voorbij was gingen de leer-
lingen uit klassen 1 tot en met 4 naar huis.  

 
 

 
 

` 
De vijfdeklas-

sers gingen laser 
gamen op de boven-

verdieping van de school, 
waarna het feest afgesloten 

werd met de traditionele barbecue. Terwijl 
chef-kok Frank Tarenskeen onverstoorbaar 
de hele middag kwalitatief hoogstaande 
kipfilets grilde, bleek in Michael Termeer 
een onvervalste standwerker te schuilen: 
zijn worsten en hamburgers gingen gepaard 
met een salvo aan verkooppraatjes en 
kwinkslagen, waardoor ook zijn hambur-
gers en worsten van dubieuze herkomst en 
samenstelling gretig aftrek vonden. 
Het was kortom een geslaagde laatste 
lesdag met een prima sfeer. Nu alleen het 
examen nog…

Frank Tarenskeen
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