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25-11-2018 Koffieconcert 11.00 - 13.00 uur

26-11-2018 Leerjaar 4: Leerlingbesprekingen

29-11-2018 Leerjaar 5: Leerlingbesprekingen

30-11-2018 Leerjaar 1: Gala 20.00 - 22.30 uur

03-12-2018 Mini Dansfestival Artez 12.00 - 16.00 uur

12-12-2018 Leerjaar 4+5: Doelgroepproductie Dans

12-12-2018 MR-vergadering 19.30 - 22.00 uur

Agenda week 47 t/m 49
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De Ubburch
Afgelopen week is de Ubburch dan eindelijk  
helemaal gesloopt. 
Steen voor steen en plank voor plank is alles  
afgevoerd inclusief het asbest. 
Intussen is ook de omgevingsvergunning binnen en 
dat houdt in dat er binnenkort op de nog bestaande 
fundering echt gebouwd gaat worden. Een nieuw 
gebouw waar straks gedurende de hele week lessen 
dans, drama en muziek gegeven gaan worden.  
Door deze kunstvakken samen te brengen, creëren 
we extra ruimte in het hoofdgebouw die we daar 
met het oog op Eigenwijs Leren prima kunnen 
gebruiken. 
Het nieuwe gebouw bevat twee goed geoutilleerde 
multifunctionele ruimtes, gescheiden door een  
flexibele wand en dat betekent dat we het ook  
voor andere activiteiten - zoals optredens en  
voorstellingen - kunnen gebruiken. De kunst- 
docenten die op dit moment de lessen in het  
overvolle hoofdgebouw geven, zijn drukdoende  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met plannen voor de inrichting van 
het gebouw. Aan creatieve ideeën geen 
gebrek! 
Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe 
gebouw er eind februari staan en kunnen we daar 
echt aan de slag. Een nieuwe naam ontbreekt nog, 
maar ook daar wordt aan gewerkt. 
Ed van Loon

De Ubburch 

HAN profielkeuzedag leerjaar 3

Vignet Gezonde School - Bewegen en sport

Erasmus+ Refugees Matter

Kerstmarkt voor Malawi
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Profielkeuzedag leerjaar 3
Vrijdag 9 november ruilden onze 122  
derdeklassers ons kleine schooltje in voor 
een dagje Hogeschool. 
Samen met leerlingen van andere scholen 
in de regio waren we welkom om in één 
dag meer inzicht te krijgen in de verschil-
lende studierichtingen en de studies die 
erbij hoorden. Richtingen als techniek, 
gezondheid en sport, mens en maatschap-
pij en economie, management en recht 
boden verschillende workshops aan. Van 
alles werd uit de kast gehaald om onze 
leerlingen een beter beeld te geven van 
de verschillende studies. Er werd met 
stellingen gewerkt, met een spel, een  
simulatiepatiënt, filmpjes, gadgets en 
andere zaken.  

Zo kreeg dat wat we in de mentorles 
bespreken opeens een duidelijkere vorm. 
Daarnaast was het ook interessant om de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
eens van binnen te zien en zo een beter 
beeld te krijgen van hoe dat er nou uit 
gaat zien: studeren over ruim twee jaar.
Sommige leerlingen weten nu precies in 
welke richting ze zich thuis voelen, andere 
leerlingen weten nu beter wat ze vooral 
niet willen. In mentorlessen en drie-
hoeksgesprekken zal nog verder gepraat 
worden over alle interesses en mogelijk- 
heden. In december wordt er een voor-
lopige keuze gemaakt. Met dat papier in 
handen hebben we nog 4 maanden om 
het profiel verder vorm te geven. 
Voor wie bewegende beelden leuk vindt: 
klik hier!

Notre Dame, opnieuw

We hebben iets te vieren!

We hebben iets te vieren! 
In 2015 hebben we als Notre Dame het  
Vignet Gezonde School weten te 
 bemachtigen. 
Het Vignet was echter maar drie jaar  
geldig. Dat betekende dat in mei van dit 
jaar opnieuw het Vignet is aangevraagd 
voor het Themacertificaat Bewegen en 
Sport met een goed resultaat: we hebben 
weer voor drie jaar de erkenning als  
Gezonde School voor 2018-2021!

Als sectie LO zijn we daar erg blij mee, met 
name voor onze leerlingen. Criteria waar 
je als school voor dit themacertificaat aan 
moet voldoen, zijn een jaarplanner voor  
Bewegen en Sport, elke maand een  
activiteit voor de leerlingen en samen- 
werking met lokale sportaanbieders. 
Zaterdagavond 17 november jl. hebben 
we met een aantal leerlingen en docenten 
meegelopen in de Zevenheuvelennacht 
van Nijmegen en op 27 november a.s. is 
ons eerste voetbaltoernooi voor leerjaar 1. 
Verderop in het jaar staan allerlei  
activiteiten gepland waar de leerlingen aan 
mee kunnen doen.
Op deze manier hopen we dat onze  
leerlingen zoveel mogelijk bewegen, het 
vooral leuk vinden en daardoor zelf in hun 
vrije tijd blijven sporten, gewoon…  
omdat het leuk, gezellig en goed is voor je 
Gezondheid!
Namens sectie LO, Mireille Sleutjes

Erasmus+ Refugees Matter
Sinds 2017 neemt Notre Dame deel aan 
verschillende projecten van Erasmus+, een 
programma van de EU om onderwijs, jeugd, 
cultuur en sport in Europa te onder- 
steunen. Met een van die projecten  
“Refugees Matter: from Challenges to 
Opportunities”, hopen we op een meer 
tolerante en open houding naar vluchte-
lingen. Leerlingen van zes scholen uit vijf 
verschillende Europese landen (Litouwen,        
Italië, Spanje, Turkije en   Nederland) zijn 
aan de slag gegaan met vraagstukken over 
migratie, tolerantie en solidariteit.  
Vorige week was een werkweek op Notre 
Dame vanuit het project. Ditmaal waren er 
geen leerlingen bij, alleen de docenten/
schoolleiders uit de genoemde landen 
kwamen. 

 
De burgemeester van Berg en Dal kwam 
de werkweek openen. Hij is tevens porte-
feuillehouder asielbeleid en internationale 
samenwerking, dat maakte zijn komst 
extra passend. Ook heel bijzonder was het 
bezoek van oud-leerling Hannah Wiersinga 
die vertelde over haar project “Buddy to 
Buddy” dat het Appeltje van Oranje heeft 
gewonnen, de prijs van het Oranjefonds. 
Naast hard te hebben gewerkt, hebben de 
gasten ook een dag in Amsterdam doorge-
bracht, een bezoek aan het Rijksmuseum 
gebracht en lekker door de stad gestruind. 
Het was een productieve, maar vooral ook 
gezellige week en we kijken uit naar de 
volgende werkweek in Spanje.
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Kort
Nieuws

Koffieconcert
Aanstaande  
zondag 25 november 
van 11.00-13.00 uur vindt 
het jaarlijkse koffieconcert 
plaats bij Notre Dame.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om te komen genieten van een  
muzikale ochtend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden  
of een reactie?
Laat het ons weten via 
webazine@notredame.nl
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KERSTMARKT VOOR MALAWI
Ubale is het woord voor vriendschap in het 
Chichewa, de volkstaal van Malawi. Met 
Chingale secondary school nabij Zomba in 
het vriendelijkste land van Zuidoost Afrika  
is Notre Dame een vriendschapsband  
aangegaan. Een band die gaandeweg 
steeds sterker wordt.

Het is allemaal begonnen met wat e-mails 
en kaartjes. De leerlingen corresponderen 
met elkaar en hebben afgelopen week zelfs 
geskypet. Een viertal leraren heeft in maart 
een kennismakingsbezoek gebracht en 
kwam met enthousiaste verhalen terug.  
Behalve veel waardering voor de vrolijkheid 
en hartelijkheid van de mensen waren we 
ook geschokt door de schrijnende armoede 
en het gebrek aan middelen op de school. 
Vlak vóór de zomer startten we een korte 
spoedactie en zamelden zo’n 60 tweede-
hands brillen in. Die werden doorgemeten, 
van labels voorzien en opgestuurd. De 
Afrikaanse posterijen waren ons deze keer 
welgezind: al na drie weken kwam het pakje 
binnen en de reacties waren hartverwar-
mend. 
Nu is het tijd voor een nieuwe stap: de 
jaarlijkse kerstactie op Notre Dame zal een  
Afrikaans tintje krijgen. De leerlingen, maar 
ook alle personeelsleden gaan zich op  

allerlei manieren inspannen om geld in 
te zamelen voor de school in Chingale. 
Iedereen krijgt een tientje te leen als 
startkapitaal met het verzoek daar winst 
mee te maken. De opbrengst zal worden 
aangewend om de school op te knappen. 
Daarbij denken we aan schoolborden, beter 
meubilair, leermiddelen en ga zo maar 
door. Natuurlijk gaan we in overleg met de 
contactpersonen in Malawi om te vragen 
waar de eerste behoeften liggen. Met de 
opbrengst van onze kerstactie kunnen we 
ze daar heel blij maken.
Op dinsdag 18 december is er in de aula 
van Notre Dame tussen 16.00 en 20.00 
uur een levendige kerstmarkt in Afrikaan-
se sfeer. Er zullen veel kraampjes zijn met 
gezellige koopwaar en lekkere hapjes, maar 
ook met verrassende activiteiten. Iedereen 
is van harte welkom; vooral iedereen die 
een portemonnee met kleingeld meebrengt 
met de intentie om die leeg te maken.  
Kijk er dan niet van op als u bedankt wordt 
in het Chichewa: Zikomo Kwambiri ! 

De kerstcommissie:
Fred van Bronswijk, Corrie van Dongen, 
Bram Hendriks, Ed van Loon, Sylvia San-
ders, Mignon Schoffelmeer,  Mireille Sleut-
jes en namens de leerlingen Boas Eerden 
en Joep Leeverink
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