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Gala en laatste schooldag
leerjaar 5
Vrijdag 5 april vond het gala van leerjaar 5
plaats bij Vivaldi in Nijmegen.
Hét moment voor onze bijna-schoolverlaters om te shinen, en dat hebben ze
geweten. Wat zagen ze er mooi uit!
Een week later, op vrijdag 12 april,
hebben alle vijfdejaars de laatste
schooldag gevierd.
Van donderdag op vrijdag hebben ze op
school ‘geslapen’. Vrijdags werd er op
school ontbeten, gebubbelbald en gelasergamed en aan het einde van de dag was
er een barbecue. Hierdoor mochten alle
andere leerlingen al om
half 12 naar huis!

Notre Dame des Anges

Kasteelselaan 50 6574 AJ Ubbergen Tel 024 - 322 93 37 webazine@notredame.nl

(tm 21/5)
(19.30-22.00)

NDDA WEBAZINE 132018-19

Lang en Gelukkig

Erasmus+ Estland

De dramaleerlingen van leerjaar 5
schitterden op donderdag 4 april in
het wervelende toneelstuk Lang en
Gelukkig van Don Duyns. De bekende
sprookjes van Assepoester en Roodkapje
gingen door de absurdistische gehaktmolen
en wat resteerde was een aller vermakelijkst
schouwspel van bijna twee uur lang, dat
ons geen moment verveelde. Er rolde
meermaals een gulle lach door het publiek,
vanwege de puntige teksten, het goede
spel van de spelers…. of de opmerkelijke
vaardigheid van het toneelgezelschap
om kleine foutjes om te zetten in gevatte
geïmproviseerde grapjes.

Op 30 maart zijn drie leerlingen uit de vijfde
klas -Rivqa, Lotje en ik- naar Estland gegaan
voor het Erasmus+project: ‘Our heritage,
where the past meets the future’.

Ster van de avond was Loïc Meijer als
corpulente en vrouwschuwe prins, die
door zijn moeder aan een huwelijkspartner
geholpen moest worden. Zijn optreden
kreeg glans door het eveneens sterke
spel van de gehele theatergroep. De vele
personages in het verhaal waren door
docent en regisseur Amber van Altena aan
de juiste leerlingen gekoppeld qua karakter
of fysiek, waardoor zij allen een meer
dan overtuigende vertolking voor
het publiek brachten. Eén van de
allerbeste theateruitvoeringen
van de afgelopen
schooljaren, chapeau!
Michael Termeer
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Toen we waren geland moesten we eerst
3,5 uur met een bus van Tallinn naar Narva.
Onderweg stopten we in een dorp dat
verlaten leek met allemaal grijze flatgebouwen, we waren in voormalig Oostblokgebied
terechtgekomen. Eenmaal aangekomen
in Narva werden we opgehaald door onze
gastgezinnen.
Op maandag kwamen de Turkse, Kroatische
en Tsjechische groepen aan. Op dinsdag
begon het programma met een rondleiding
van de school en een uitleg over de robots
die ze op die school hadden gemaakt. Verder was er nog een concert en hebben we

Uitwisseling: the return
Van 6 tot 13 april ontving klas 3 de gasten uit
Mallorca, Blanes en Lecce. Zo’n 75 Spaanse
en Italiaanse leerlingen en een zestal leraren,
die ons in februari in hun thuisland hadden
ontvangen, kwamen nu naar Ubbergen.
Zoals wij toen verbaasd waren over de
gewoonten dáár, zo was het ook hier voor
sommigen een cultuurschok: de lunch met
boterhammen uit een trommeltje in plaats
van een complete warme maaltijd, de lange
fietstocht naar school, de kou
’s morgensvroeg, de bijzondere voorzieningen op onze school (de laptops op het leerplein, de vleugel in de aula, de roeiboot…),
allemaal stof waarover ze niet uitgepraat
raakten. Google translate maakte overuren,
want het Engels was niet altijd om over naar
huis te schrijven, maar met kunst- en vliegwerk werd er toch intens gecommuniceerd.
En soms hielp lichaamstaal of oogcontact.
De vonkjes sprongen op en neer, want wat
zijn ze mooi, die mediterrane jongeren.

‘s middags door Narva gelopen. Op woensdag hadden we in de ochtend workshops in
het maken van een puzzelstukje over jezelf
en in het knippen van een bloem uit vilt.
Donderdagochtend vertrokken we al vroeg
om een dag in Tallinn te besteden. Daar
kregen we een tour door de oude stad, we
hadden nog wat vrije tijd en vervolgens
gingen we naar de haven. Vrijdagochtend
keken we naar een talentenshow en naar
presentaties over klederdracht en danscultuur. Toen kregen we nog een klein stukje
van een traditionele Estse dans aangeleerd.
Op zaterdagochtend vertrokken we om
3 uur alweer uit Narva en waren we tegen
10 uur weer in Nederland.
Kijk HIER een filmpje van Rivqa Kriek voor
een impressie van Tallinn.
Bianca Smeets
Dat alles was waarschijnlijk belangrijker dan
het programma. We bezochten het Openluchtmuseum in Arnhem en het Rijksmuseum
in Amsterdam, gingen naar de film in Lux,
verkenden de stad Nijmegen en maakten
een tochtje op de pannenkoekenboot. Op
de familiedag deden de gastgezinnen hun
best om een goede indruk van Nederland
mee te geven. Maar wat de deelnemers zich
nog zullen herinneren op hun tachtigste zal
minder op het culturele dan op het sociale
vlak liggen. Want iedereen was het dáár
unaniem over eens: het was gezellig.
Wellicht zullen ze zich dat woord ook nog
lang blijven herinneren…
Leerlingen en ouders bedankt, voor jullie
bijdrage aan een succesvolle uitwisseling!
Corrie van Dongen
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SAVE THE DATE!
Castle Lane Rock 25e
jubileumeditie

Buitenlandreis Parijs - Berlijn
leerjaar 4
Leerlingen uit leerjaar 4 zijn van 9 t/m 12 april
naar Berlijn of Parijs geweest. De trips zijn uitstekend verlopen, de sfeer was gemoedelijk
en de leerlingen (en begeleiders) waren erg
enthousiast!

Op vrijdag 14 juni organiseert muziekdocent Michael Termeer zijn laatste
schoolpodium, de 25e editie van Castle
Lane Rock. Michael gaat na afloop van
dit schooljaar met pensioen en het
concert is daardoor tevens zijn afscheid
als docent van Notre Dame.
Deze jubileumeditie van Castle Lane
Rock heeft de gebruikelijk CLR-karakteristiek, dat er alléén eigen nummers kunnen worden gebracht. Heruitvoeringen
en/of covers van oude CLR-nummers zijn
ook mogelijk. Er is géén jury, de muzikale creativiteit staat voorop.
De uitnodiging om op dit podium een
bijdrage te leveren, gaat naar iedereen die zich daartoe geroepen voelt
(oud-leerlingen, collega’s) en naar de
huidige leerlingen van leerjaar 3-4-5.
De avond is openbaar en kan vrijelijk
bezocht worden.
Wil je één of meer bijdragen aanmelden
voor het podium, dan is dat zeer welkom!
Meld je optreden dan zo snel mogelijk
aan.
Castle Lane Rock 25e jubileumeditie
Datum: vrijdag 14 juni 2019
Locatie: Brebl (Honiggebouw)
Aanvang: 20.00 uur
Aanmelding: m.termeer@notredame.nl

Wij wensen u een fijne meivakantie …….
en voor al onze vijfdeklassers …..

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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