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Agenda week 14 t/m 17

In dit
Webazine

05-04-2019

Leerjaar 5: Gala

(20.00 – 23.30 uur)

05-04-2019

Leerjaar 3: Uitwisselingsleerlingen op Notre Dame

(t/m 12/4)

08-04-2019

Leerjaar 4: Inschrijving herkansingen

08-04-2019

Leerjaar 5: Herkansingen

09-04-2019

Leerjaar 4: Buitenlandreis Berlijn/Parijs

(t/m 12/4)

11-04-2019

Bestuursvergadering

(18.00 - 21.00 uur)

12-04-2019

Leerjaar 5: Laatste lesdag

15-04-2019

Leerjaar 3: Definitieve profielkeuze

16-04-2019

Thema-avond ouderraad

18-04-2019

Leerjaar 4: Herkansingen

22-04-2019

Meivakantie

Congres Kunskapsskolan
Eigenwijze week
Excursie Keulen
Voorstelling Drama leerjaar 5
Uitwisseling leerjaar 3

Congres Kunskapsskolan
Op woensdag 20 maart ben ik, Mees
Jansen uit leerjaar 1, met Teun Voorhoeve
uit leerjaar 2 en met Mischa Boom naar
een congres in Utrecht geweest over
Kunskapsskolan.
Mischa was uitgenodigd om met twee
leerlingen hierheen te komen om het een
en ander te vertellen over de time-outruimte. Rond 11.30 uur zijn we vertrokken
met de Ford van Mischa. In Arnhem zijn
we eerst gestopt bij een tankstation om
snel een lunch te halen. Daarna hebben we
onze reis voortgezet naar Utrecht. Rond
12.45 uur arriveerden we bij de locatie van
het congres: Fort Voordorp. We werden
meteen goed ontvangen en we kregen een
badge. Voordat het congres begon hebben
we gegeten en gedronken bij de bar.
Om 13.20 uur zijn we naar de zaal gegaan
Notre Dame des Anges

waar wij moesten zijn
en om 13.30 uur begon
het. Eerst vertelde de leider
van het congres over de uitspraak in Zweden: ‘Every child has
special needs’. Daarna heeft Marianne Ekelschot van het Wellantcollege in
Dordrecht iets verteld over hun manier
van lesgeven. Tot slot heeft Mischa iets
verteld over onze time-outruimte en
hebben Teun en ik vragen beantwoord
van het publiek. Ik vond het erg gezellig
en zeker voor herhaling vatbaar.
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(19.30 - 22.00 uur)
(t/m 3/5)

NDDA WEBAZINE 122018-19

Eigenwijze week

Uitwisseling leerjaar 3

We hebben maandag 25 maart t/m vrijdag
29 maart een Eigenwijze Week gehad in
leerjaar 1 en 2. In de Eigenwijze Week
konden we periode- en werkdoelen bijwerken. Als je al bij was kon je ook gym, dans,
drama of muziek doen, dat moest je wel
eerst met je coach overleggen. Bij gym kon
je bootkampen, rugby, tikkertje en voetbal
doen. Bij dans was er gewoon een normale
dansles. Bij muziek kon je extra uitdaging
op de piano krijgen en bij drama was het
ook gewoon een normale les. Ook mocht
je als je bij was (wel in overleg) een dag
stagelopen bij een bedrijf dat je leuk vindt,
daarna moest je er wel een verslag over
schrijven zodat de docenten ook wisten
wat je gedaan had. Als je bij was kon je
ook een blok met Rick meelopen, hij doet
verschillende dingen in de school. Hij is
een conciërge. We waren ook elke dag om
12:45 uur uit. De kinderen die niet bij waren
konden toetsen en presentaties afronden
en aan hun werkdoelen werken. Op vrijdag
kwam Bureau HALT ook nog langs om voorlichting te geven aan leerjaar 1. Leerjaar 2
ging die dag naar Keulen en Luik.

Het is bijna zover… Na een heel leuke week
in het buitenland komen de uitwisselingsmaatjes van onze derdejaars volgende week
naar Ubbergen. Het programma is gemaakt
en het belooft een superleuke week te
worden met uitstapjes naar Amsterdam en
het Openluchtmuseum.
Ook zullen we onze eigen omgeving laten
zien aan onze gasten en natuurlijk gaan we
varen en eten op de Pannenkoekenboot…
We gaan er een erg leuke week van maken
samen!

Lea van Hout en Isa van Kempen, leerjaar 1

De reis naar Keulen
Vrijdag 29 maart 2019 gingen we met de
helft van het tweede leerjaar naar Keulen.
De andere helft ging naar Luik. Eerst moesten we twee uur rijden. Daarna splitsten
we ons op in vier groepjes. Eerst gingen
we naar het Sport Olympia Museum, waar
je ook sporten kon uitproberen. Daarna gingen we naar het winkeltje van het
chocolademuseum. Vervolgens namen we
het treintje naar de Dom. We gingen bij de
Dom naar binnen en daar moesten we een
paar opdrachten maken. Als laatste hadden
we nog een stadswandeling, waarbij we
door de stad moesten lopen en opdrachten
moesten maken. Daarna kregen we
ongeveer twee uur vrije tijd.
Om 16.15 uur gingen we weer terug naar
huis.
Yfke Post en Ilse van de Ven, leerjaar 2

Notre Dame des Anges
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Voorstelling leerjaar 5
Donderdag 4 april om 19.30 uur lieten de
leerlingen van dramaklas 5 voor de laatste
keer zien hoe talentvol ze zijn. Voor u als
publiek de laatste kans om ze te zien schitteren op het Notre-Dame-toneel!
Lang & Gelukkig, geschreven door Don
Duyns.
En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo
eindigen alle sprookjes. Bij deze hilarische
sprookjesmix, geschreven door Don Duyns,
is echter niets zeker. Moderne thema’s worden niet geschuwd en alles met een dikke
knipoog naar de actualiteit. Uiteindelijke
draait het maar om een ding: de liefde.
In het mooie sprookjesbos huppelen Roodkapje en Roodkapje naar oma met een paar
flessen rosé in hun mandje. Daar lopen ze
de boze wolf tegen het lijf. In plaats van
groot en boos te zijn, zit hij middenin een
persoonlijke crisis op zoek naar zijn zachte
kant.
Aan de rand van het bos woont

Assepoester, wachtend op haar prins op
het witte paard. Maar haar dromen worden
ruw verstoord als haar boze stiefmoeder uit
Wit-Rusland vergezeld door haar moeder
en haar 5 stiefkinderen Paris, Hilton, Ralf en
Lauren, arriveren.
Ondertussen heeft de koningin in het paleis
een openhartig gesprek met haar zoon.
Hij krijgt twee dagen de tijd om een vrouw
te vinden, anders wordt hij uitgehuwelijkt
aan de prinses van Luxemburg. Komt ware
liefde voor hem nog op tijd?
Alle ontwikkelingen komen tot een climax
op het Grote Bal.
Gespeeld door: Richel Bach, Sten van
Bussel, Indi Camadini, Noa Evers, Cato
Graus, Marleen Jansen, Lynn Joosten, Lotte
Lammers, Loïc Meijer, Ilyasse Ouanani, Tijn
Pfaffenhöfer, Camiel Reintjes, Thimo Shillcock, Esmée de Visser, Bente Vosters, Fleur
Willems & Margot de Witt
Hartelijke groet,
Amber van Altena

Kort
Nieuws
Thema-avond ouderraad Notre Dame
Save the date!
Dinsdagavond 16 april 2019 organiseert de ouderraad van Notre Dame de
thema avond:
Eigenwijs in Social Media
Hoe (eigen) wijs zijn ouders en leerlingen op het gebied van social media?
Een inspirerende en informatieve avond
in samenwerking met Bureau Jeugd en
Media en leerlingen van Notre Dame.
De inloop op 16 april is vanaf 19:30 uur en
de ouderavond start om 20:00 uur in de
aula. We verwachten om 21:30 uur af te
ronden.
Heeft u interesse om deze avond bij te
wonen dan kunt u zich aanmelden
uiterlijk vrijdag 12 april via
themaavondouderraad@notredame.nl
Wij zien u graag op dinsdag 16 april!

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

tel 024 - 322 93 37

Kasteelselaan 50

webazine@notredame.nl

6574 AJ Ubbergen

www.notredame.nl

Het volge
nde
Webazine
verschijnt
op

18 april

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

