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Agenda week 10 t/m 12

In dit
Webazine
Open Avond/Open Dag Notre Dame
Sportdag

04-03-2019

Carnavalsvakantie

12-03-2019

Leerjaar 3: Theater aan Z

12-03-2019

Rekentoets 2

13-03-2019

Leerjaar 4-5: klankbordbijeenkomst
leerlingen-ouders

(19.30-21.00)

13-03-2019

Castle Lane Rock

(19.30)

14-03-2019

Leerjaar 4-5: Afvinkmiddag

(13.00-17.00)

14-03-2019

Werkgroep Passend Onderwijs

(19.30-21.00)

14-03-2019

Ouderraad

(20.00-21.30)

14-03-2019

Step on Stage

(20.00 in de Lindenberg)

15-03-2019

Leerjaar 3: Vitrine

(19.30)

18-03-2019

Leerjaar 3: Profielkeuzegesprekken

(tm 22/3)

19-03-2019

Leerjaar 5: Toetsweek 3

(tm 26/3)

25-03-2019

Leerjaar 1-2 : Eigenwijze week

(tm 29/3)

26-03-2019

Leerjaar 3-4: Toetsweek 3

(t/m 2/4)

29-03-2019

Leerjaar 2: Excursie Luik en Keulen

Uitwisseling Blanes-Mallorca-Lecce leerjaar 3
Refugees Matter – Malaga
Klimaatmars in Den Haag
Uitkomsten Klankbordavond Eigenwijs Leren 05-02-2019

Open Avond en Open Dag
Notre Dame
Wij, Maaike en Mirte, hebben geholpen bij
de Open Avond en Open Dag op 14 en 16
februari. We hebben op deze dagen voorlichting gegeven over het nieuwe schoolsysteem. Het was heel leerzaam en leuk om
nieuwe leerlingen iets te vertellen. Wij kregen ook veel goede vragen waar we soms
zelf nog niet eens het antwoord op wisten.
Zo hebben we geleerd dat er ongeveer 600
leerlingen hier op school zitten. We konden
wel steeds meer vragen zelf beantwoorden
die we eerst niet wisten. Ook kon je andere
leuke activiteiten doen, zoals slijm maken
in het scheikundelokaal of schilderen in
het beeldend lokaal. Er werd ook allemaal
muziek gespeeld en soms werden er wat
dansjes gedaan.
Het was vooral heel erg gezellig en leuk.
Maaike Cools en Mirte Kregting, leerjaar 2
Notre Dame des Anges

Sportdag
We hebben op
vrijdag 15 februari
2019 een sportdag gehad
in de Jan Massinkhal voor
de eerste- en tweedejaars. De
derde- en vierdejaars hadden in de
middag sportdag, de vijfdejaars hielpen met begeleiden. Je moest zelf naar
de Jan Massinkhal komen.
Het was een sportieve en gezellige ochtend,
van 09:00 uur tot 12:00 uur. Je moest er
om 08:45 uur zijn zodat je je nog even kon
omkleden en klaarmaken voordat we >
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gingen beginnen. We hadden 9 activiteiten: handbal, voetbal, hockey, touwtrekken, actie-tractie, trefbal, volleybal en
basketbal, alles deed je één keer en dan
ook steeds tegen een ander groepje.
De activiteiten duurden een kwartier, je
wisselde ook in dat kwartier met je teamgenoten. Je had een team met eerste- en
tweedejaars, jongens en meisjes door
elkaar, het was dus goed verdeeld. Tussendoor had je pauzes om even uit te rusten,
wat te drinken en te eten. Er was ook een

docententeam, ze waren op zich wel goed,
ze hadden alleen het touwtrekken verloren.
In het docententeam zaten: Katie, Amber,
Tim, Bart en Maarten. De actie-tractie was
een levend tafelvoetbal, je werd vastgemaakt en je was zelf het tafelvoetbalpoppetje. Op het einde was de uitreiking, het
eerste team kreeg een beker en mocht
op de foto. Toen was de sportdag alweer
voorbij.

Een weekje in Puglia:
uitwisseling Lecce

gebarentaal kwamen we er wel uit.
Het programma bood de nodige variatie:
een rondleiding door het grote schoolgebouw, sportontmoetingen, een quiz,
een bezoek aan de historische stad Lecce,
excursies naar Otranto en Alberobello, een
“treasure hunt” met foto-opdrachten en
een afsluitend carnavalsfeest, waar iedereen
echt helemaal los ging, aangevoerd door de
Italianen.
Als begeleiders hadden Charel en ik een
fantastische groep mee; we hadden het erg
gezellig met z’n allen. We kijken ernaar uit
onze vrienden in april op dezelfde hartverwarmende manier terug te ontvangen!

Bij een stralend zonnetje kwam de Leccegroep op zaterdagmiddag aan op de luchthaven van Brindisi. Een spandoek, ondersteund door een applaus, maakte meteen
duidelijk dat we welkom waren. Ook al
bleken veel van de Italiaanse (voornamelijk)
jongens wat ouder dan de Notre Dammers,
vanaf het begin was er bij veel exchangekoppels een klik. De zeer uitgebreide
Italiaanse maaltijden deden de rest.
De hele week bleven de beide groepen (in
totaal 25 jongens en 3 meiden) gemakkelijk
mixen. Dit ondanks de taalbarrière: het
Engels bij de Italianen (ook bij de gastouders!) bleek niet altijd even sterk. Met
behulp van google-translate en de nodige

Uitwisseling Mallorca
In de week van 15-22 februari zijn een
groep van 25 leerlingen en 2 begeleiders
naar Mallorca gegaan.
We werden open ontvangen, bij aankomst
stond iedereen bij het hek naar ons te
zwaaien. In het begin vond iedereen
het vooral spannend, maar na de
ontmoeting was het al een stuk
beter. De meesten zijn na de
eerste ontmoeting op de
school met hun uitwisselingspartner naar
het gastgezin

Isa van Kempen, leerjaar 1

Corrie van Dongen

gegaan. Er is in de groep een goede vriendschapsband ontstaan.
We hebben excursies gedaan om het landschap van Mallorca beter te leren kennen.
En we hebben veel gezien van de Spaanse/
Catalaanse cultuur.
In het weekend hebben ze ons het mooie
Mallorca laten zien zoals de plaatsen en het
strand. Daar zijn we met een aantal leerlingen naar toe gegaan.
Ze deden heel erg hun best om ons een
leuke tijd te laten hebben.
Als afsluiting hadden we een diner op de
school. We verheugen ons erop dat de leerlingen uit Mallorca hier naar toe komen.
En wij ze net zo hartelijk mogen ontvangen.
Inge en Kila leerjaar 3

Kort
Nieuws
Klankbordavond
Eigenwijs leren
05-02-2019
Op dinsdag 5 februari jl heeft
de klankbordavond Eigenwijs
leren plaatsgevonden.
De output van deze avond kunt u
nalezen via deze link.
De volgende Klankbordavond staat
gepland op dinsdag 2 april a.s.

Gezocht: Ouder(s) voor Medezeggenschapsraad Notre Dame
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wegens het vertrek van enkele ouders
aan het eind van dit schooljaar zoeken we
versterking van de oudervertegenwoordiging in de MR van Notre Dame.
We zoeken met name een ouder (of
wellicht ouders) die namens Notre Dame
wil(len) deelnemen aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) Passend Onderwijs
in de regio Nijmegen.
Hij of zij zou gelijk kunnen instromen
als vaste vervanger en zou dan vanaf
schooljaar 2019-2020 het huidige OPRlid kunnen vervangen, omdat deze stopt.
Maar ook als u belangstelling heeft voor
een reguliere MR-functie is een snelle
instroom in het huidige schooljaar goed
denkbaar. Onze voorkeur gaat uit naar
één of meer ouders uit de onderbouw van
Notre Dame, zodat we weer enkele jaren
vooruit kunnen.
Wilt u meer informatie over de MR, kijkt
u dan op de site van de Notre Dame,
of haak een keer aan bij één van onze
vergaderingen. Ook kunt u bellen met de
MR voorzitter, Hans-Peter Westerbeek
(06-51517342). Wilt u meer informatie
over de OPR-functie; bekijkt u dan hier de
bijlage.
Hans-Peter Westerbeek,
voorzitter MR - Notre Dame
Martine Gijsbers,
OPR-lid MR - Notre Dame
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Erasmus+ Refugees matter Malaga
Van 11 t/m 15 februari vond de vierde bijeenkomst van het zogeheten ‘Refugees
matter’-project plaats, waarin de internationale vluchtelingenproblematiek centraal
staat. Aan dit project, dat gesubsidieerd
wordt vanuit het Erasmus+ programma,
nemen zes scholen uit vijf verschillende
Europese landen deel, waaronder ook de
Notre Dame.
Dit keer lag de organisatie in handen van
een school in Malaga en dus reisden we
met Luca, Noa, Nicky, Tamar en Lotte af
naar het zonnige zuiden van Spanje.
Er werden voorlichtingen gegeven over de
situatie van vluchtelingen wereldwijd,
maar ook over die van Spanje in het
bijzonder. Er was ruimte voor
discussie en er werden verhalen en ervaringen tussen
leerlingen uitgewisseld.

Klimaatmars in Den Haag op
7 februari 2019
Youth For Climate
Middelbare scholieren wilden door te
protesteren (en daarvoor te spijbelen) de
politiek wakker schudden. Ze willen een
beter en efficiënter klimaatakkoord, want
de toekomst is nu eenmaal van hén. Ook
Marijn, Tibbe en Tycho uit leerjaar 1 gingen
op 7 februari jl. naar Den Haag voor de
klimaatmars.
Protesteren
‘We begonnen met de heenreis vanaf
station Nijmegen. We hadden besloten om
de tweede trein te nemen, want de eerste
trein konden we niet in, zo druk was het.
Bij aankomst in Den Haag gingen we naar
buiten want daar wachtte een meneer waar
we het achtmeterlange spandoek konden
ophalen. Daar hadden we het spandoek

Daarnaast presenteerden leerlingen van alle
deelnemende scholen een door hen, in de
voorbereiding, gemaakte mini-documentaire. Onze leerlingen hadden hiervoor als
onderwerp een mooi initiatief van de stichting ‘Kleurfabriek Nijmegen’, die laagdrempelige creatieve activiteiten voor kinderen
en jongeren van het azc organiseert. Ze
haalden hiermee (het was een soort van
wedstrijd) een mooie tweede plaats. Naast
deze activiteiten waren er voor de leerlingen en begeleidende docenten dagexcursies naar Sevilla en Cordoba georganiseerd.
Ondanks dit volle programma hebben we
gelukkig ook ruim de tijd gehad om het
mooie Malaga te ontdekken, te genieten
van het Spaanse eten en de uitbundig
schijnende zon. Het was een mooie,
leerzame en gezellige week.
Yvonne en Ron

klaargemaakt en vier extra mensen gevraagd die mee wilden lopen. We gingen
via een bepaalde route protesteren met
het spandoek. Toen we aankwamen bij het
eindpunt, het Malieveld, was het al aardig
druk. Uiteindelijk zijn er zo’n 15.000 spijbelende scholieren op afgekomen.’
Spandoeken en borden
‘Iedereen had spandoeken of kartonnen
borden mee. Met het grote spandoek
lopen was best irritant, want het waaide
heel hard op sommige plekken. Er kwamen
steeds mensen die een klein stukje meeliepen. Op internet, Instagram of Twitter zijn
meer foto’s of filmpjes te vinden. Er was
een gezellige sfeer en het was een hele
ervaring.’

Kort
Nieuws
Step on Stage
Donderdag 14 maart
aanstaande om 20.00 uur
is het weer zover, het leukste
danspodium van Nederland! Dit
jaar eenmalig in de Steigerzaal in de
Lindenberg! De examenklassen dans
laten hun eigen werk zien maar ook veel
talenten uit de onderbouw nemen een
stap op het podium. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken.
De Vitrine
Vrijdag 15 maart aanstaande om 19.30 uur
presenteren wij De Vitrine.
Een avond vol dans, drama, muziek,
audiovisuele & beeldende kunst verzorgd
door alle leerlingen van leerjaar 3 als
afronding van de kunstlessen in de onderbouw. Een gedenkwaardig moment dat
we graag willen delen. We nodigen jullie
dan ook van harte uit om deze voorstelling te komen bekijken.
Theater AanZ
Op 12 maart aanstaande komt
Theater AanZ naar Notre Dame om voor
de derdejaars de voorstelling ‘Lokaal
G1.25’ te spelen. Theater AanZ maakt
sociaal-artistiek theater dat midden in de
spanning van de samenleving staat. De
voorstellingen vinden plaats daar waar
de verhalen zich afspelen; op school, in
het klaslokaal. Juist daar bereiken we de
leerlingen die we anders niet bereiken.
Castle Lane Rock - 13-03-2019

Tycho Moll en Tibbe Prudon, leerjaar 1

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.
Notre Dame des Anges
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