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10-06-2019 2e Pinksterdag

12-06-2019 Leerjaar 5: Uitslag CSE 1e tijdvak

17-06-2019 Leerjaar 2: Kamp (tm 21/6) 

17-06-2019 Leerjaar 5: CSE start 2e tijdvak (tm 19/6)

19-06-2019 Leerjaar 3-4: Toetsweek (tm 27/6)

20-06-2019 Bestuursvergadering (20.00-22.00)

24-06-2019 Leerjaar 1-2: Eigenwijze dagen (09.15-12.45)
(tm 27/6)

25-06-2019 Werkgroep Passend Onderwijs

25-06-2019  Ouderraad (19.30-21.30)

25-06-2019 MR (19.30-21.30)

26-06-2019 Leerjaar 1: Project Ter land, water en 
lucht

27-06-2019 Leerjaar 3: Inhaalmoment toetsweek

28-06-2019 Leerjaar 5: Uitslag CSE 2e tijdvak

Agenda week 24 t/m 26
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Cross Your Borders

Wij hebben de afgelopen twee 
project-dagen, 27 en 28 mei, het project 
Cross Your Borders gedaan. 

In dit project waren er zes landen, per klas 
waren er dus zes groepjes met elk een 
ander land. 

Op de eerste dag kregen we informatie-
boekjes en gingen wij een heleboel pro-
blemen over dat land opschrijven. Vervol-
gens moesten we als groep een probleem 
uitzoeken dat wij belangrijk vonden. Daarin 
moesten wij ons verdiepen en gingen we 
een mindmap invullen. Op de tweede dag 
kregen de groepjes de tijd om de presen-
tatie over hun land voor te bereiden en die 
vervolgens te presenteren. Het uiteindelijke 

doel was om 
zo veel mogelijk 
punten te krijgen en 
de bioscoopkaartjes te 
winnen. 

Tijdens het presenteren werd je 
beoordeeld en kon je punten behalen, 
maar je kon ook tussendoor extra punten 
krijgen door de kleine quizzen. Er waren 
ook een paar extra punten te behalen voor 
het groepje dat de leukste groepfoto had 
gemaakt.

Door: Boas, leerjaar 3
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Na de examens

Na de examens heb je natuurlijk heel veel 
vrije tijd. Net als veel anderen ga ik ook op 
examenreis. Ik ga pas in augustus op reis 
naar Los Angeles om daar deel te nemen 
aan de Rollettes Experience. Dit is ’s werelds 
grootste internationale danskamp voor mei-
den in een rolstoel. Afgelopen jaar kwamen 
daar meer dan honderd meiden van over 
de hele wereld op af en dit jaar zullen dat er 
nog meer zijn.

Vorig jaar maakte ik deze reis ook al eens. 
We hadden danslessen van bekende dan-
sers maar het draaide om meer dan alleen 
dansen. Er werden veel dingen georgani-
seerd waar je aan kon deelnemen. Het was 
vooral heel erg bijzonder om zoveel anderen 
te ontmoeten die om wat voor een reden 
dan ook in een rolstoel zitten. 
Ik denk graag terug aan deze reis en kijk er-
naar uit om weer naar Los Angeles te gaan.

Door: Nova Engelberts,  5

Efteling leerjaar 1 
 

Op woensdag 29 mei vertrokken er om 
8.30 uur drie bussen met alle eerstejaars 
leerlingen van Notre Dame en 22 leerlingen 
van de Euregio Realschule uit Kranenburg 
naar de Efteling. Om 10.00 uur arriveerden 
we en konden we direct de Efteling in. 
Leerlingen gingen in groepjes uit elkaar en 
kwamen zo af en toe een docent ophalen 
om met hen mee de achtbaan in te gaan. 
Meerdere scholen hadden bedacht het park 
te bezoeken, want het was gezellig druk in 
de Efteling. Maar goed... wat is nu een pret-
park zonder wachtrij?! Het weer was heer-
lijk, de leerlingen waren vrolijk, de docenten 
waren tevreden. De terugweg duurde iets 
langer dan verwacht – FILE! – maar uitein-
delijk kwamen we allemaal weer moe en 
voldaan aan op school. Lang weekend!

Het leven na de examens

wanneer we ouder 
zijn en elkaar niet meer kennen
laat me dan dit verhaal vertellen

de pijn van het opgroeien
kon ons soms overvallen
niet wetende waar we alle levensvragen 
moesten stallen

bang dat we te veel op onze moeders 
gingen lijken
of net als onze vaders naar het leven 
gingen kijken

ouder worden stond ons niets aan
en het liefst renden we er zo ver mogelijk 
vandaan

verantwoordelijk handelen 
moesten we naar streven
maar het volwassen leven 
komt altijd ongelegen

dus laat de zorgeloze jeugd 
nog even blijven
en de onzekerheid van de toekomst 
zullen we samen verdrijven

dronken in de nacht zwerven 
door verlichte straten
en de volgende ochtend 
het werk nog even laten

liggen in het park 
met bloemen in onze haren
terwijl we dromerig 
naar de blauwe hemel staren

broers en zussen 
die flessen drank voor ons kopen
en diezelfde avond 
waren we iets te bezopen

fietsen door de regen 
aan het einde van dag
hoe slecht het weer 
nog steeds de slappe lach

deze herinneringen van geluk zullen ons 
hele leven blijven
dus haal deze weer op als je ergens aan 
begint te twijfelen

want na jaren van 
door de bomen het bos niet zien
zal het nu ook wel goed komen dus geniet

door Rivqa Kriek (5C)

Het leven na de examens

Het leven na de examens. Examenreisjes en 
avonden uitgaan, hangen met vrienden of 
in stilte de boeken lezen waar je al het hele 
jaar op wacht, deze dingen en méér kleuren 
onze agenda’s.

Kort gezegd: we zijn jong en genieten van 
de tijd en energie die onze leeftijd ons 
gunt. Voor mijzelf is er nog geen spoor 
van een wilde zomer. Ik zie geen feesten in 
oude huizen of gestreste medeleerlingen 
die maar blijven praten over het zwaard 
van Damocles dat ons boven het hoofd 
hangt, geen stress, geen angst. Het enige 
wat er wel is, is tijd. Zeeën van het spul, 
het hoopt op als vergeten huiswerk. Tijd 
om te lezen, om met vrienden middagen 
door te brengen én tijd om te denken. Een 
van de dingen waar ik over filosofeer is de 
toekomst, die grote massa van onzekerheid 
en onvoorspelbaarheid. De afgelopen jaren 
omsluiten een belangrijk hoofdstuk in het 
leven van iedere leerling hier, de jaren waar-
in je gevormd bent en de jaren waar je een 
beeld van de toekomst tot leven roept. Niet 
iedereen kan de toekomst in komen die ze 
voor ogen hadden, maar hopelijk stappen 
we allemaal het onbekende in met overtui-
ging en inspiratie.

 
Door: Ilyasse Quanani, leerjaar 5
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Uitslag trefbal-
toernooi leerjaar 1

Vrijdag 24 mei werd de span-
nende finale gespeeld van het 
trefbaltoernooi van leerjaar 1. 1B en 
1E streden tegen elkaar in een zinde-
rende finale. Het was spannend, maar op 
het laatste moment won 1E. Zij mogen nu 
– als prijs – twee ochtenden een halfuur 
langer uitslapen, omdat hun schooldag 
een halfuurtje later pas start. 
Gefeliciteerd 1E!

Castle Lane Rock 

25e jubileumeditie
Op vrijdag 14 juni organiseert muziek-
docent 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 avond is openbaar en kan vrijelijk 
bezocht worden. 
Wij nodigen u van harte uit om onze 
talenten te komen toejuichen!

Castle Lane Rock 25e jubileumeditie
Datum: vrijdag 14 juni 2019
Locatie: Brebl (Honiggebouw Nijmegen)
Aanvang: 20.00 uur

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

Kort
Nieuws

Project Groesbeek

Sfeerimpressie van het bezoek van 
leerlingen uit leerjaar 3 aan het Nationaal 
Bevrijdingsmuseum en de Canadese 
Militaire erebegraafplaats Groesbeek.

Bezoek Paul Rosenmöller

Op vrijdag 17 mei bracht Paul 
Rosenmöller, voorzitter van het 
bestuur van de VO-raad, een 
bezoek aan onze school. Paul 
wilde graag in de praktijk zien 
hoe ons nieuwe onderwijsconcept 
werkt. Hij sprak met medewerkers 
en leerlingen, schoof aan bij een 
coachgesprek en vroeg flink door. 
Hij zei later dat hij echt onder de 
indruk was van alle innovaties en de 
manier waarop iedereen bezig is. 
Hij heeft Notre Dame inmiddels 
al op meerdere plaatsen als good 
practice genoemd. Een heel 
persoonlijk bezoek met mooie 
feedback. Weer een bijzondere 
ervaring waar we blij mee zijn.

Marij van Deutekom

Notre Dame des Anges

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

tel 024 - 322 93 37

webazine@notredame.nl

www.notredame.nl

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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