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Agenda week 25 t/m 27
18 tm 21-06-2018

Klas 5: Centraal Schriftelijk Examen -2e tijdvak

20-06-2018

Vergadering OR, MR, werkgroepen

21 tm 27-06-2018

Klas 1 tm 4: toetsweek

28+29-06-2018

Klas 1 t/m 4; inhaalmoment toetsweek

29-06-2018

Klas 3: sportdag

29-06-2018

Klas 5: uitslag 2e tijdvak Centraal Schriftelijk
Examen
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kampverslag
Eind mei zijn alle tweede klassen vertrokken
naar Beers voor het traditionele kamp. We
hadden de mooie locatie Bij Ceulemans weer
tot onze beschikking en we kijken terug op een
gezellige en zonovergoten week. De leerlingen hebben gezwommen, gezeild, gekanood,
een vlot gebouwd, gebingood en daarmee
mooie prijzen gewonnen, veel gelachen en een
dropping doorstaan.
Een speciaal bedankje gaat uit naar alle
mentoren klas 2, Charlotte, Boyd en in het
bijzonder de leerlingen uit klas 4 die zo goed
hebben geholpen gedurende deze week:
Niek, Diede, Luca, Elise, Marleen, Siem, Jelle,
Bibi, Britt en Meike. Zonder jullie hulp hadden
we het niet zo soepel kunnen laten verlopen!
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Sportdag klas 3
Leerling A: “29 Juni sportdag hè. Super chill,
geen les”
Leerling B: “Sportdag? Chill? Gast ik ga niet
rennen ofzo…”
Leerling A: “Rennen? Je moest je inschrijven
kerel. Heb je dat niet gedaan?”
Leerling B: “Nee, ik kijk nooit op m’n mail.”
Leerling A: “Mail? Ik heb Jumpsquare
gekozen. Maar dat zit nou vol. Beter ga je
nog even inschrijven anders moet je straks
bij yoga.”
Leerling B: “Echt niet dat ik yoga ga doen.
Dan moet m’n moeder maar bellen dat ik
ziek ben.”
Leerling A: “Er zijn nog wel leuke dingen
hoor, kijk nou maar gewoon op magister.”
Leerling B: “Gast waarom heb je dat

Notre Jam 2018
Op vrijdag 8 juni jl. beleefden we een
bijzondere aflevering van Notre Jam, door
eersteklassers vaak benoemd als “notterre sjèm”. De benaming, ooit verzonnen
door oud-muziek leerling – tegenwoordig
theatertechnicus – Guido van ’t Hof, combineert een Frans en een Engels element
en dat gaat niet alleen in de taal fout. Van
alle muziekpodia komt Notre Jam er in de
staart van het schooljaar een beetje achteraan gesukkeld. Geen SE-punten te verdienen voor de examenleerlingen, maar vooral
om wat extra podiumervaring op te kunnen
doen en natuurlijk ook voor de leuk.
Dit jaar was Notre Jam bijzonder omdat
er voor het allereerst geen enkele vijfdeklasser deelnam. De diva’s zaten te chillen
op een ver strand en de instrumentalisten
waren aan het netflixen, maar optreden
ho maar. Dat gaf de gelegenheid om de
vileine grap te maken dat we “eindelijk
eens een podium hadden met alleen maar
kwaliteit”, maar het kortte het programma
wel flink in. Niet dat dit echt een probleem
was, want het was een zeer verzorgd en
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niet eerder gezegd dan kon ik ook nog
Jumpstairs doen.”
Leerling A: “Jumpsquare... Ben je dom
ofzo. Iedereen heeft dat onder geschiedenis gedaan, dan mag je toch altijd op je
laptop.”
Leerling B: “Toen was ik moe. Fortnite weet
je.”
Leerling A: “Schrijf je nou maar in.”
Leerling B: “Ik doe wel bootcamp, dat doet
mijn broer ook, die heeft een sixpack.”
Leerling A: “Nice, hoe laat begint dat?”
Leerling B: “Gast…Dat weet ik toch niet.”
Leerling A: “Kerel dat staat er gewoon bij.
Ga je over?”
Leerling B: “Ja man, anders belt m’n moeder wel naar school dat ik ziek was.”
Leerling A: “……”

En er was nog iets bijzonders: voor het
eerst werd een liedje van een leerling door
een ander leerling gecoverd. Het liedje My
map (CLR2018) van eindexamenkandidaat
Maureen de Beer werd op het podium
gebracht door Yaëlle de Bruijn, die ook
een tweede CLR-cover zong, ditmaal
van oud-leerling Mariëlle Wittelings
(For a while, CLR2011). Ja, dan
krabt het beleidsplan van de
kunstsectie zich wel even
achter het oor….
Daarin hebben
we namelijk
geschreven,
dat we nastreven dat de
leerlingen creatief
zijn, probleemoplossend, oorspronkelijk en
origineel. Maar tegelijkertijd
is de kunstsectie ook beretrots
op leerling-prestaties uit het verleden… Originele covers,
goed verzonnen!
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Kort
Nieuws

Internationalisering
De voorbereidingen voor alle
internationale ontmoetingen voor
klas 3 en 4 zijn alweer in volle gang voor
volgend schooljaar.
Ouders van leerlingen klas 2 en 3 ontvangen aan het eind van dit schooljaar een
informatieve brief waarin de volledige
gang van zaken zal worden toegelicht.

Schoolfeest
Wegens omstandigheden gaat het
schoolfeest op woensdag 4 juli niet
door. Het feest zal na de zomervakantie p
 laatsvinden. Binnenkort volgt een
nieuwe datum.

Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden
of een reactie?
Laat het ons weten via
webazine@notredame.nl
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Uitslag Eindexamen
Wat een spannende dag is dat toch, de dag
van dè uitslag!
Onze examenkandidaten zwoegden zich tussen 14 en 28 mei door een aantal examens
heen. Een paar weken moesten zij wachten
op het verlossende woord.
Woensdag 13 juni was het D-day!
Tussen 15.00 uur en 16.00 uur belden de
mentoren met het verlossende woord ‘geslaagd’!
Of het nog niet verlossende ‘(nog) niet
geslaagd’. Aan het eind van de middag
werden alle leerlingen op school verwacht
om met elkaar te proosten op een voor-

treffelijke prestatie! Ook werden de (nog)
niet geslaagde leerlingen opgevangen om
door klasgenoten geknuffeld en getroost te
worden.
Dit schooljaar deden 114 leerlingen eindexamen. Het slagingspercentage na het Eerste
Tijdvak is 80%.
Vierentwintig leerlingen gaan er volgende
week nogmaals de schouders onder zetten
in het Tweede Tijdvak door een herkansing
te maken van een vak waarvoor niet het gewenste resultaat is behaald. Hopelijk zorgt
de uitslag van dit herexamen ervoor dat ook
zij op dinsdag 3 juli gefeliciteerd kunnen
worden tijdens de diploma-uitreiking!

Notre Dame feliciteert alle geslaagden met hun diploma!
En voor diegene die nu nog niet geslaagd is, veel succes in de tweede ronde.

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.
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