
Castle Lane Rock 2019 
 De 24e editie van Castle Lane Rock – het 
meest eervolle muziekpodium van de school 
– telde dertien leuke eigen liedjes uit leer-
jaar 3-4-5, die allemaal een prima uitvoering 
kregen. 
Het was een mooie demonstratie van hoe 
de kunstvakken op Notre Dame uitgaan van 
een creatieve invalshoek in de volle breedte 
van het leerlingenaanbod. Iedereen kwam 
op zijn of haar eigen niveau prima tot recht 
in de combinatie met de vele talentvolle 
leerlingen die onze school op muziekgebied 
heeft. Eén van die talenten had de vrije hand 
gekregen om – tegen alle Castle Lane Rock 
tradities in – haar nummer geheel in haar 
uppie op het podium te brengen en Marith 
Konig uit leerjaar 5 werd prompt door zowel 
het publiek als de jury aangewezen. Gevoe-
lig, technisch vaardig en een liedje dat direct  

 
 
 
 
 
 
 
aansprak, dat waren 
de kwalificaties voor haar 
“I pray”. Zij werd op de voet 
gevolgd door Fenna Meeuwsen 
en haar band met het nummer “Why 
are you doing this to me”, dat opviel 
door een mooi meerstemmig arrangement 
en een soepele, karakteristieke leadzang. 
Pablo Bakker behaalde een derde plaats  
met zijn vrolijke “Don Pablo”, vooral  
vanwege zijn contact met het publiek, de 
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25-03-2019 Leerjaar 1-2 : Eigenwijze week (tm 29/3)

26-03-2019 Leerjaar 3-4: Toetsweek 3

29-03-2019 Leerjaar 2: Excursie Luik/Keulen 

02-04-2019 Leerjaar 5: Inschrijving herkansingen

02-04-2019 Klankbordavond Eigenwijs Leren leerjaar 1-2 (19.30 uur)

03-04-2019 Leerjaar 3: Projectdag Gamma/NLT

04-04-2019 Leerjaar 5: Dramavoorstelling (19.30-21.00)

05-04-2019 Leerjaar 5: Gala (20.00-23.30) 

05-04-2019 Leerjaar 3: Uitwisselingsleerlingen op Notre Dame (tm 13/4)

08-04-2019 Leerjaar 4: Inschrijving herkansingen 

08-04-2019 Leerjaar 5: Herkansingen

09-04-2019 Leerjaar 4: Buitenlandreis Berlijn/Parijs (tm 12/4)

11-04-2019 Bestuursvergadering (18.00-21.00) 

12-04-2019 Leerjaar 5: Laatste lesdag 

Agenda week 13 t/m 15
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ondersteuning van alle muziekleerlingen en 
de bijdrage op trompet van Jens Tschopp. 
Allemaal vijfdeklassers in de eindrangschik-
king, maar Yaëlle de Bruijn uit leerjaar 4 
ontving nog een eervolle vermelding van 
de jury voor haar sterk gebrachte “Bound 
together”. 
Kortom, al met al een avond die de status 
van Castle Lane Rock waardig was!

Michael Termeer

De Vitrine 
Op vrijdag 15 maart bruiste  
de school weer van creatieve  
activiteit……  
De Vitrine stond op het programma.  
De Vitrine is het afsluitende podium 
voor de kunstvakken in de onder-
bouw en alle derdejaars leerlingen 
dragen hun kunstzinnige steentje bij. 
’s Middags werden tijdens de gene-
rale repetities de laatste puntjes op 
de i gezet en om 19.30 uur stroomde 
de school vol met verwachtingsvolle 
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, 
broertjes, zusjes, vrienden en  
vriendinnen. 
Ook dit jaar waren de verwachtingen 
hooggespannen en maakten de leer-
lingen het meer dan waar! Voor een 

deel van de deelnemende leerlingen 
was De Vitrine en waardevolle afslui-
ting, maar ik verwacht dat een flink 
aantal ons ook in leerjaar 4 en 5 gaat 
trakteren op kunstzinnige hoogstandjes.  
 
We kijken terug op een geslaagde avond!

Freedom’s Cool Festival 
A.s. zondag 24 maart om 16.00 uur  
in Doornroosje wordt Notre Dame  
op het Freedom’s Cool Festival  
vertegenwoordigd door Marith Konig 
met in haar band Faith Meijer, Isa 
Govers, Fenna Meeuwsen, Milou de 
Man (allen leerjaar 5), Lena Saämena 
en Niek Bouw (beiden leerjaar 4). 
Er doen dit jaar acht scholen mee.  
Leerlingen hebben op verzoek van 
De Stichting Stedelijk vier en vijf mei  
Comité Nijmegen een eigen liedje  
gemaakt op het thema vrijheid. 
Marith heeft een superleuk liedje 
geschreven (Stories), waarmee ze vast 
hoge ogen gaat gooien. 
We hopen op zoveel mogelijk sup-
port van Notredammers (ouders, 
leerlingen, personeel) in de zaal. 
Een kaartje is verkrijgbaar aan de 
kassa of online in de ticketshop van 
Doornroosje. Doornroosje bevindt 
zich naast het centraal station van 
Nijmegen.

Michael Termeer
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Step On Stage 
Dit jaar voor één keer vond Step On Sta-
ge plaats in de Lindenberg. 
Een bijzonder podium voor een heel 
bijzondere avond. Leerlingen uit leerjaar 1 
t/m 5 vonden hun weg naar het podium. 
Van mooie ontroerende tot stoere dansen 
en alles wat daartussen zit. 
Ik neem mijn petje af voor de 1ejaars 
leerlingen die toch zomaar de stap op het 
podium wagen. Alle choreografieën  
door de leerlingen zelf gemaakt en alle 
choreografieën met een persoonlijk 
verhaal.

Voor mij is dit altijd een bijzondere avond, 

mede omdat ik afscheid neem van de 
5ejaars leerlingen. En deze groep was 
heel bijzonder. Voor het eerst sinds ik op 
Notre Dame werk zijn er in dit jaar maar 
liefst 4 leerlingen die hun passie in dans 
hebben gevonden en er voor kiezen om 
hier hun beroep van te gaan maken.  
Bijzondere leerlingen, prachtige solo’s!

Maar tegelijkertijd kijk ik uit naar  
volgend jaar. Want met het talent dat  
de leerlingen in het 4e jaar (en in de on-
derbouw) hebben zal het ook dan  
weer een fantastische jaar worden. 

Elisabeth Leenders
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Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop Webazine.

Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
4 april

Erasmus+ - Estland
Van 30 maart tot en met 
6 april zullen er 3 leerlingen 
uit leerjaar 5 met begeleider 
afreizen naar Narva, Estland. 
Het Erasmus+ project staat in het 
teken van cultureel erfgoed en deze ont-
moeting gaat vooral om het uitwisselen 
van de dansculturen van de verschillende 
landen. We kijken uit naar een bijzondere 
week!

Buitenlandreis Parijs - Berlijn
Voor leerjaar 4 is het bijna zover. Van 9 
t/m 12 april zullen zij op reis gaan naar 
Parijs of Berlijn. 
Een reis in het teken van een bijzondere 
stad ontdekken en vooral ook heel veel 
plezier maken met elkaar!

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

Kort
Nieuws

 

 

Klankbordavond Eigenwijs 
Leren leerjaar 1-2 
Op dinsdag 2 april a.s. van 19.30-
21.00 uur vindt de Klankbordavond 
Eigenwijs Leren leerjaar 1-2 plaats. 
In verband met de organisatie van 
de avond vragen wij u om uiterlijk 
vrijdag 29 maart aan te melden via 
e-mail klankbordavondEigenwijsLe-
ren@notredame.nl onder vermelding 
van uw naam, naam en leerjaar leer-
ling en het aantal personen.

Werkzaamheden Waalbrug
Vanaf vrijdag 22 maart wordt er 
aan de Waalbrug gewerkt. Via deze 
link wordt inzichtelijk gemaakt waar 
auto’s, maar vooral fietsers kunnen 
rijden en fietsen in de periode van de 
werkzaamheden.

Thema-avond ouderraad  
Notre Dame

Save the date! 

Dinsdagavond 16 april 2019  
organiseert de ouderraad van de 
Notre Dame de thema avond: 

Eigenwijs in Social Media
Hoe (eigen) wijs zijn ouders en leer-
lingen op het gebied van  
social media?
Een inspirerende en informatieve 
avond in samenwerking met Bureau 
Jeugd en Media en leerlingen van  
de Notre Dame. De avond begint om 
19.30 uur. Noteer deze avond vast in 
uw agenda!  

De uitnodiging met meer  
informatie is u vorige week via 
mail toegezonden.

Reünie oud-leerlingen  
Notre Dame 
Omdat sommige ouders zelf oud- 
leerling van Notre Dame zijn, de  
volgende oproep:
op zaterdag 20-06-’20 wordt er een 
reünie georganiseerd op Notre Dame 
voor de lichting van 1985-1990. Voor 
meer informatie, kunt u hier klikken.
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