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Leerjaar 4 en 5: Doelgroep productiedans

12-12-2018

Leerjaar 4 en 5: Klankbordbijeenkomst ouders-leerlingen

(15.30-16.45 uur

12-12-2018

MR-vergadering

(19.30-22.00 uur)

17-12-2018

Bestuursvergadering

(20.00-22.00 uur)

18-12-2018

Leerjaar 3: Voorlopige profielkeuze

18-12-2018

Kerstmarkt

21-12-2018

Kerstviering alle leerlingen

24-12-2018 t/m 04-01-2019
07-01-2018
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(16.00-20.00 uur)

Start lessen

Koffieconcert
Erasmus+
Gala leerjaar 1
Doelgroep productiedans
Column Kay

Koffieconcert Notre Dame 2018
Muziek is een veeleisend vak: het begint
vaak pas als de les is afgelopen. Oefenen.
Nog eens oefenen. En nog maar eens een
keer oefenen, oefenen, oefenen.
Op het 24e koffieconcert konden we de
resultaten daarvan zien en tevreden vaststellen dat iedereen op het eigen niveau
progressie had weten te maken. In een mix
van jazz, pop en klassiek hoorden we een
vlot en onderhoudend programma, waarin
de muziekleerlingen van klas 4 en 5 zonder
daar bij stil te staan meteen praktisch
schoolexamen aflegden. Zij werden vanuit
klas 3 aangevuld met finefleur-in-wording
Janne Hekking en - als we één uitblinkertje
mogen noemen - Meghan den Hollander
op piano… die thuis niet eens een piano
heeft (een keyboard), maar op school de
roostergaatjes vult met oefenenoefenen-oefenen. Tsja… dat levert altijd
Notre Dame des Anges

(09.00-12.00 uur)

Kerstvakantie

mooie dingen op!
Frank Tarenskeen bracht ook nog
eens een mooi en gevoelig liedje op
de planken, dat we erg op prijs konden
sham-a-ling-dong-dingen.
Het was kortom een mooie 24e zondag
voor het koffieconcert!
Michael Termeer
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(11.00 uur)
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Erasmus+ in Turkije
Afgelopen 25 november tot en
met 1 december is een groepje van
vier leerlingen uit leerjaar 3, samen met
twee begeleiders, afgereisd naar Tarsus
in Turkije voor het Erasmus+ project met als
thema: ‘Our heritage, where the past meets the
future’.
In Turkije kwamen vijf landen en culturen samen: Turkije,
Kroatië, Estland, Tsjechië en Nederland. De leerlingen en
begeleiders werden ondergedompeld in de Turkse cultuur:
slapen in een Turks gastgezin, Turks eten, meedoen met Turkse

Gala leerjaar 1
Afgelopen vrijdag 30 november was het
gala van leerjaar 1. Er lag nog net geen
rode loper bij de ingang, maar die had
zeker niet misstaan tussen de meiden
in prachtige jurken en de jongens in
smoking. Bijna honderd leerlingen
hadden een kaartje weten te bemachtigen
waarmee ze die avond niet alleen toegang
tot de dansvloer kregen, maar ook wat
drinken en lekkers konden halen.
De jongens en meiden hadden er écht
werk van gemaakt. Voor het eerst was een
NotreDamefeest in de gymzaal. En dat

tradities en rituelen, leren van
de historie, genieten van de mooie
natuur die Turkije te bieden heeft en
natuurlijk: internationale vrienden maken.
Turkije was een geweldig gastland en de docenten en leerlingen van daar deden onwijs hun
best om iedereen een prachtige week te bezorgen.
Het was een intensieve maar onvergetelijke week, maar
gelukkig blijft het niet bij een bezoekje aan Turkije. In de
aankomende anderhalf jaar zullen vanuit het Erasmus+ project
nog bijeenkomsten plaatsvinden in de andere vier landen, waarbij
er nog meer cultuur en tradities uitgewisseld zullen worden.

was een schot in de roos. Het leek wel een
Amerikaans promfeest. Onze huis-DJ Jens
wist precies de juiste snaar te raken met
zijn plaatjes. Zo werd de gymvloer ook
eens aan een echte test onderworpen…
en die heeft hij glansrijk doorstaan.
De eerstejaars dansten tot de allerlaatste
klanken door de zaal wegebden en de
lampen weer aan gingen. Buiten in het
druilerige weer stonden auto’s alweer te
wachten om de kinderen veilig naar huis te
escorteren. Een feest om niet te vergeten
en sowieso voor herhaling vatbaar volgend
jaar!
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Kort
Nieuws

Doelgroep productiedans
Aankomende 12 december is het weer
zover. De doelgroep productiedans van
klas 4 en 5. Het thema dit jaar is een
sprookjesdroomwereld. We nemen
kinderen van basisschool de Wijzer in
Arnhem mee in deze wonderlijke wereld.
Aan het eind van vorig jaar is klas 5
begonnen met brainstormen. Er kwamen
allerlei ideeën langs. Toen is er nagedacht
over hoe de scenes eruit zouden zien.

Iedere vijfdeklasser heeft zijn eigen scene
gemaakt. Vanaf begin dit schooljaar waren
de scenes in de maak en zijn we gaan
repeteren met de nieuwe 4ejaars dansers.
Wij als dansklas zijn zeer enthousiast om
de kinderen van de basisschool groep 3 en
4 een leuke middag te bezorgen met een
sprookjesdans en een workshop om het af
te sluiten.

Column Kay - Open dagen
De tijd van de open dagen is weer begonnen. Wat doet dit met de leerlingen in het
laatste jaar?
Ik als vijfdeklasser zou dat moeten kunnen
vertellen, dus dat ga ik dan ook proberen.
Mijn eerste open dag van de hogeschool
zit er alweer op. Veel mensen zien het als
even kijken op een misschien toekomstige
school, maar ik zie het als de eerste stap
naar zelfstandigheid. Dit brengt natuurlijk
een volle berg stress met zich mee en dat
moet je kunnen handelen, vooral als je
vader constant flauwe grappen maakt op
de heenweg terwijl jij jezelf mentaal aan het
voorbereiden bent.
Toen ik op het Windesheim College
aankwam, was het eerste wat er in me
opkwam: het is hier enorm en ik ga hier
verdwalen. Ik merkte dat mijn vader ook

spanning had… vanwege de flauwe grappen, maar ook vanwege het feit dat hij de
achterkant van de auto tegen een lantaarnpaal reed (voor de duidelijkheid: mijn vader
is een verdraaid goede coureur).
Op de school rondkijken, door tien verschillende studentenverengingen worden
aangesproken, een voorlichting krijgen over
de studie die ik wil doen en gretig vragen
stellen over alles. Het is me wat zo’n dag,
hoor! Dan kom je thuis, lig je in bed en
kan je alleen maar aan die school denken.
Slapeloze nachten zijn nou niet iets heel bijzonders voor mij, maar deze nacht was dat
wel. De hele nacht heb ik gedacht aan de
toekomst en alles wat daarbij komt kijken.
Ja, het is een flinke stap zo’n open dag.
Bedankt voor alle leuke reacties op mijn
vorige column en tot de volgende keer!

Bianca Smeets klas 5

Klankbordavond
leerjaar 1 en 2
Afgelopen woensdag 14
november heeft de eerste klankbordavond over Eigenwijs leren met
ouders van leerjaar 1 en 2 plaatsgevonden. Het was een drukbezochte avond,
waarin we veel gehoord en gedeeld
hebben met elkaar. Het MT is bezig de
uitkomsten te verwerken en te analyseren.
Dit schooljaar wordt nog drie keer een
klankbordavond georganiseerd, namelijk
op dinsdag 5 februari, dinsdag 2 april en
donderdag 6 juni. Alle ouders van leerjaar
1 en 2 worden hiervoor uitgenodigd, maar
ook ouders van kinderen uit andere leerjaren zijn van harte welkom. Benieuwd naar
de opbrengsten van de klankbordavond?
Deze worden in het volgende Webazine
gecommuniceerd.
Mede namens het MT, Kiki Goessens

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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