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Kerstmarkt succesvol
en gezellig!
De kerstactie voor Chingale secondary
school in Malawi was een geweldige
happening.
De sfeer was fantastisch en de opbrengst
ongelooflijk: we konden als kerstcommissie
uiteindelijk met € 8.458,47 naar de bank!
Leerlingen van alle leerjaren hebben zich
op originele en energieke wijze ingezet. De
leerlingenkar werd getrokken door Boas en
Joep uit klas 3. Zij hebben heel veel werk
verzet en hun enthousiasme sloeg over op
vele anderen. Er is veel lekkers gemaakt:
oliebollen, soep, chocolademelk, pizza,
poffertjes, taart, alcoholvrije glühwein,
muffins, koekjes…
Maar er is ook veel creatiefs geproduceerd
en verhandeld. We zagen veel mooie
zelfontworpen kerstkaarten, gegraveerde
vazen, versierde kaarsen, grappige foto’s,
houten kerstdecoraties, vogelvoercreaties,
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minischilderijtjes,
en ga zo nog maar
even door. Frank maakte
weer zijn veelgeprezen
portretten, maar het is wel duidelijk dat hij op Notre Dame niet
de enige is met creatief talent.
De bezoekers wisten zich dus goed te
vermaken, vooral doordat er ook veel
dingen te doen waren. Dat varieerde van
computerspelletjes, tot sportinspanningen
in de gymzaal, tot het bezoeken van
dramavoorstellingen van zowel leerjaar 1
als leerjaar 5. Die voorstellingen waren
>
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bijzonder hilarisch en hebben aan
entreegeld heel wat opgebracht, net als
de waarzegger (Reinald) die bijna vier uur
lang in het kleine D1-lokaal boven zijn
glazen bol zat. Dat de stroom even uitviel
mocht de pret niet drukken; sterker nog:
het maakte de sfeer er extra Afrikaans
door!
De kerstcommissie grijpt daarom deze
kans om nogmaals aan om alle mensen die
zich hebben ingespannen te bedanken.
Het Afrika-museum in Berg en Dal was
een gulle sponsor en de medewerking van
Nico de Wit in Beek (statiegeld: € 285) was
heel fijn, maar uiteindelijk hebben we er
samen een prachtig succes van gemaakt.
In Chingale konden ze hun oren niet
geloven.
We brengen jullie in een volgend
nummer van het Webazine op de hoogte
van de besteding van het bijeengebrachte
bedrag.
Namens de kerstcommissie,
Corrie van Dongen

Eigenwijze dagen
leerjaar 1 en 2
Vorige week donderdag en vrijdag, 17 en
18 januari, vonden de Eigenwijze Dagen
plaats voor leerjaar 1 en 2. De leerlingen
maakten hiervoor hun eigen planning en
kregen de kans om bij te werken, tredes
en modules af te sluiten of om al vooruit te
werken.
Hoe hebben twee leerlingen uit leerjaar 1
deze dag ervaren?
Waarover ben je tevreden?
T: Ik ben tevreden over dat ik veel dingen
heb kunnen afsluiten, dat vind ik wel fijn.
M: Dat ik heel veel kon inhalen.
Waarover ben je minder tevreden?
T: Ik zou het fijner vinden als ik meer dingen zou kunnen afsluiten op verschillende
tijden. Soms moest ik naar twee dingen
op hetzelfde tijdstip en dat ging natuurlijk
niet.
M: Ik ben eigenlijk nergens ontevreden
over.

Hoe vond je het dat je de hele dag zelf
mocht inplannen?
T: Dat mag ik sowieso altijd al. Ik vond het
heel goed gaan, ik was tevreden over mijn
planning. Ik zat alleen soms lang op het
leerplein, maar dat vond ik ook wel weer
fijn.
M: Ik vond het heel fijn dat ik alles zelf
mocht inplannen en dat de lessen ook niet
vol konden zitten.
Heb je je ook aan je planning kunnen
houden?
T: Ja! Ik was gemotiveerd, ik heb zelfs nog
extra dingen ingepland toen ik erachter
kwam dat ik iets nog niet had gehaald.
M: Ja, sommige dingen waren sneller klaar,
dus daardoor kon ik soms nog aan andere
dingen gaan werken.
Hoe ga je nu het weekend in?
T: Met een blij gevoel, omdat ik bijna alles
goed heb afgerond.
M: Heel erg fijn, ik heb veel kunnen
inhalen. Ik heb nu een vrij weekend, ik ga
alleen nog even aan Nask werken.

Doelgroepproductie dans
23 januari hebben de bovenbouwklassen
van dans weer een doelgroepvoorstelling
gegeven.
Bij dans wordt in de bovenbouw ieder jaar
een doelgroepproductie gemaakt. Al voor
de zomervakantie kiezen de leerlingen,
uit dan nog leerjaar 4, een doelgroep en
bedenken ze daar vervolgens een verhaal
bij. Daarna worden de taken en de scènes
verdeeld. Tot aan de zomer wordt er
daarna hard gewerkt aan de verschillende
choreografieën. Iedere leerling heeft een
scène gemaakt die aansluit bij het thema
en de doelgroep. Dit hebben ze na de
zomervakantie de rest van de vijfde- en de
vierdejaars leerlingen aangeleerd.
Dit jaar was er in eerste instantie gekozen
om de productie op te voeren voor
kinderen op een kinderafdeling van een
ziekenhuis. Het gekozen thema was een
soort droomwereld met veel afwisselende
scènes met de bedoeling deze kinderen
een beetje op te vrolijken. Dit was echter
moeilijk te realiseren waardoor er uiteinde-
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lijk besloten is om voor de kleuterklassen
van basisschool de Biezenkamp op te
treden.
Het is uiteindelijk een mooi geheel
geworden en het was met de kinderen
een geslaagde middag.
Nova Engelberts leerjaar 5
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My Story
Stop Lyme! Verhaal van een
oud-leerling

Kort
Nieuws

Een oud-leerling van Notre Dame, Noa
Lindelauf, heeft onze school benaderd met
haar persoonlijke verhaal over de ziekte van
Lyme. Zij wil de ziekte onder de aandacht
brengen en daar willen wij haar graag bij
helpen. Noa’s oproep:

Klankbordavond
Eigenwijs Leren
Op dinsdag 5 februari a.s. van
19.30-21.00 uur vindt de Klankbordavond Eigenwijs Leren leerjaar
1-2 plaats. Vanuit de opbrengst van de
klankbordavond op 14 november 2018
komen de volgende thema’s aan de orde:

Ik ben Noa en in 2014 behaalde ik, dolgelukkig, mijn diploma op Notre Dame. Ik heb
hierna allerlei dingen gedaan om me optimaal
te ontwikkelen en mijn eigen weg in te slaan,
wat superbelangrijk, waardevol en verrijkend
is geweest. Echter is het daarna helaas misgegaan. Ik ben namelijk gebeten door teken
en ik ben erg ziek geworden. Het zou geweldig zijn als jullie mij willen helpen met het
behalen van mijn doel. Dit idee kwam mede
van een oud-schoolgenoot en dit bevestigde
voor mij alleen maar: het is geen schande om
hulp te zoeken, alle beetjes helpen! Ik hoop
ook dat ik anderen uiteindelijk kan helpen en
informeren over de gevolgen van deze nare
ziekte. Spread my story, and stop Lyme!

1. Inzicht in en monitoren van de
voortgang van leerlingen
2. Inzicht in en werken met de Learning
Portal
3. P
 rofessionalisering van docenten: wat
doen we allemaal en hoe werken we
aan kwaliteit?
4. L eerlingevaluaties: hoe doen we dat,
wat is de opbrengst tot dan?
In verband met de organisatie van de
avond vragen wij u om uiterlijk vrijdag 1
februari aan te melden via e-mail klankbordavondEigenwijsLeren@notredame.nl
onder vermelding van uw naam, naam en
leerjaar leerling en het aantal personen.

Via deze link kom je bij mijn verhaal en de
crowdfundingcampagne! https://nl.dreamordonate.com/dromen/my-fight-against-lyme/
Heel veel dank!
Groetjes, Noa Lindelauf

Ouderavond Uitwisseling leerjaar 3
Ondanks het winterse weer was er afgelopen dinsdag 22 januari toch een
flinke opkomst voor de Informatieavond
over het uitwisselingsprogramma van
leerjaar 3. Een samenvatting van deze
avond en de antwoorden op de vragen
die ter sprake kwamen zullen binnenkort
worden gedeeld.

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

