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In dit
Webazine
Informatiemarkten scholen VO

08-02-2019

Leerjaar 4: Voorstelling drama

(19.30 uur)

10-02-2019

Leerjaar 4-5: KA2 Refugees Matter – Uitwisseling
Malaga

(10 tm 16/2)

14-02-2019

Open Avond Notre Dame

(18.00-21.00 uur)

14/15-02-2019

Leerjaar 3: Uitwisseling Blanes – Mallorca – Lecce

(14 tm 22/02)

15-02-2019

Leerjaar 1-2: Sportdag – Jan Massinkhal Nijmegen
Leerjaar 3-4: Sportdag – Jan Massinkhal Nijmegen

(09.00-12.00 uur)
(12.30-15.30 uur)

16-02-2019

Open Dag Notre Dame

(10.00-15.00 uur)

18-02-2019

Vrije dag Notre Dame

18-02-2019

Leerjaar 3: Uitwisseling Kranenburg

(18 tm 22/2)

20-02-2019

Bestuursvergadering

(20.00-22.00)

26-02-2019

Leerjaar 1: Euregio

27-02-2019

PWS-avond

(19.30-22.30)

01-03-2019

Leerjaar 3: Vitrine

(19.30-22.30)

04-03-2019

Carnavalsvakantie

Open Avond – Open Dag Notre Dame 2019
Open Avond-Open Dag – Interview leerlingen
Nieuwe mediatheek
Column kay

Informatiemarkten scholen VO
Hallo, wij zijn Mirte Kregting en Maaike
Cools uit het tweede leerjaar en wij hebben
afgelopen weken geholpen bij drie van de
negen Informatiemarkten op verschillende
scholen in Nijmegen. Het doel van deze
infomarkten is het werven van nieuwe leerlingen uit groep 7 en 8 (soms al uit groep
6) voor Notre Dame. Hoe anderen het ook
wel zeggen: wij zijn ervaringsdeskundigen
omdat wij het oude systeem hebben gehad,
nu het nieuwe systeem hebben en daarin
het verschil zien.
Toen wij hielpen bij de infomarkt op Notre
Dame bleven wij de hele dag op school
en hielpen we met het opbouwen van drie
lokalen. Daarna ging het hetzelfde als op
andere scholen: wij deden presentaties met
onze adjunct-directeur Ed van Loon. Aan het
begin van de presentatie stelden wij
Notre Dame des Anges

ons voor
en vroegen wij
of de mensen al
iets van onze school
en het nieuwe systeem
wisten. Daarna legden wij het
systeem uit en vertelden we hoe
onze dag in elkaar zit. Daarna konden mensen vragen stellen, veel mensen
vonden het interessant. Ook wij vonden het
heel interessant en leerzaam om te presenteren en wij hebben er veel van geleerd.
Mirte Kregting en Maaike Cools uit leerjaar 2
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Open Avond - Open Dag 2019
De Open Avond vindt dit jaar plaats op
donderdag 14 februari van 18.00 –
21.00 uur; de Open Dag is op zaterdag 16
februari van 10.00 – 15.00 uur.
Iedereen is van harte welkom en onze
leerlingen en docenten staan voor u klaar
om u een inkijkje te geven in onze school.
Leerlingen zullen rondleidingen geven
en demonstraties doen, docenten geven
minilesjes en presentaties over het onderwijsconcept.
Klik hier https://youtu.be/OGkk0O9zW7E
voor een impressie en kom de sfeer zelf
ervaren!

Open Avond-Open Dag –
Interview leerlingen
Het is weer zo ver: leerlingen uit groep
7 en 8 gaan kiezen voor hun nieuwe
middelbare school. Na vaak verschillende
informatiemarkten te hebben bezocht, is
het tijd voor het echte werk: het bezoeken
van de Open Avond en de Open Dag.
Leerlingen uit 1D kunnen zich de twee
dagen van vorig jaar op Notre Dame nog
goed herinneren en geven antwoord op
een paar vragen.
Wat kun je je herinneren van de Open
Avond en Open Dag vorig jaar?
• Bij binnenkomst kregen we een magneetbordje en we moesten op zoek naar
puzzelstukjes die het logo van de school
vormden.
• Er waren allemaal minilesjes. Ik was bij
biologie geweest waarbij we met de microscoop waterplantjes gingen bekijken.
• Ik heb slijm gemaakt.

Kort
Nieuws
Erasmus+ - Refugees
Matter
Voor het Erasmus+ project
“Refugees Matter - From Challenges to Opportunities”, zullen
van 10 tot 16 februari 3 leerlingen en
2 begeleiders afreizen naar Malaga. Een
verslag van deze reis volgt in het volgende Webazine.
•D
 at er veel creatieve dingen te doen
waren.
•E
 r waren veel presentaties over het nieuwe systeem waarbij ook gezegd werd
dat we geen huiswerk meer hebben.
• Ik kan me nog goed de vele materialen
in de gymzaal herinneren.
Wist je meteen dat je naar Notre Dame
wilde komen?
• Ik wist het al vóór de Open Dag.
•T
 oen ik de school binnenkwam, wist ik
het al meteen.
•N
 a de Open Dag wist ik het 100 procent
zeker.
Waarom ga je dit jaar helpen tijdens de
Open Avond of Open Dag?
• Ik vind het heel leuk om te helpen.
•H
 et is leuk om tijdens die dagen hier te
zijn en om mensen uitleg te geven over
de school.
• En dan hoef ik niet naar de training.

Ouderavond uitwisseling leerjaar 3
Sommige ouders hebben de ouderavond
over de uitwisseling van leerjaar 3 gemist.
Deze week ontvangt u via mail alle informatie hierover.
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Kort
Nieuws
Dramaklas 4 speelt
Typisch
Op vrijdag 8 februari om
19.30 uur speelt dramaklas 4
de voorstelling Typisch.

Nieuwe mediatheek voor
leerjaar 3, 4 en 5
Eindelijk heeft de bovenbouw weer een
rustige, eigen plek in school! In A4 en A6
zijn twee ruimtes ingericht speciaal voor
leerjaar 3, 4 en 5. In A4 kun je boeken
lenen, thee drinken en lekker werken aan
grote tafels of op de bank. In A6 is de
stilteruimte waar je rustig kan werken. Het
is in allebei de lokalen lekker licht, dat was
in de oude mediatheek niet het geval.
Bonuspunten zijn: de thee en het uitzicht.
En Marian heeft het er duidelijk
ook naar haar zin. Daardoor is het echt een
gezellig plekje geworden!

Het is avond en de familie van den Borch
zit in de eetkamer van hun sjieke landhuis te dineren. Wat zij nog niet weten
is dat een explosie in de aangrenzende
achterstandswijk hun leven compleet zal
veranderen… Die avond zoeken velen
hun toevlucht in het enige huis dat nog
overeind staat.

Hanne, 4D

Column Kay
Het kiezen van je studie is niet de makkelijkste taak, het vereist veel tijd, concentratie en kennis van jezelf. Ikzelf heb in de
afgelopen twee jaar flink wat studies in
gedachten gehad, maar heb dan eindelijk morgen (5 februari ’19) mijn eerste
en hopelijk laatste intakegesprek op de
Fontys Hogeschool voor Journalistiek, ook
wel FHJ. Na veel wikken en wegen wist ik
uiteindelijk zeker wat ik wilde doen en dat
is eigenlijk wat ik nu doe: schrijven. Ik heb
dan ook twee scholen voor journalistiek
bezocht maar heb toen mijn keuze gelegd
op FHJ. Er gaan op zo’n moment (de avond
voor het intakegesprek) zoveel verschillende scenario’s door je hoofd, het is bijna
eng. Hoewel de zenuwen door mijn lijf gie-

ren, kijk ik uit naar mijn toekomst en alles
wat daarbij komt kijken. Om het Webazine
in te ruilen voor bijvoorbeeld het AD of
de Volkskrant is voor mij een droom. Mijn
moeder zei altijd dat ik mijn dromen achterna moest gaan, tenzij het nachtmerries zijn,
ren er dan maar van weg. En door de keuze
die ik nu heb gemaakt ben ik dichterbij mijn
droom dan ooit. Mijn tijd op Notre Dame
is bijna voorbij, maar er zit nog wel één
dingetje in de weg… eindexamenspanningen alom. Ook hier moet ik even doorheen
bijten. Dit was hem weer voor deze editie,
ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om
mijn studiekeuze te volgen!
Kay Theunissen, 5B, (toekomstig journalist!)

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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De volgen
de
Webazine
verschijnt
op

28 februa

ri

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

