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In dit
Webazine

Kamp leerjaar 2

Wij (de helft van de tweedeklassers) zijn van maan-
dag tot en met woensdag op kamp geweest. De 
andere helft was van woensdag tot en met vrijdag 
op kamp. Wij hebben overnacht bij het accommo-
datiehuis Ceulemans in Beers, dat ligt bij Cuijk. 
Hier konden wij van alles doen.
Afgelopen maandag zijn wij aangekomen. We 
hebben toen even vrije tijd gehad om de plek te 
verkennen en het bed op te maken. Hierna hadden 
we eigenlijk een bootcamp, maar dit ging niet door 
dus gingen we met z’n allen zwemmen. Daarna 
gingen we met iedereen avondeten, hierna gingen 
we ‘levend stratego marine’ spelen. Toen gingen 
we uiteindelijk met z’n allen gewoon gezellig bij 
elkaar zitten en zijn we daarna gaan slapen. 
Op dinsdag gingen we om 08.30 uur ontbijten. 
Hier had iedereen per drietal wat zoet beleg mee-
genomen. Na het ontbijt ging de helft zeilen en de 
andere helft vlottenbouwen. Na de lunch ruilden 

we 
om. 
Hier-
na gingen 
we gewoon 
zwemmen. Na het 
zwemmen gingen we 
bbq’en. Toen dat allemaal 
was opgeruimd, hadden we 
weer vrije tijd en om 20.30 uur 
hadden we een dropping. Na de 
dropping gingen we weer kletsen en 
daarna naar bed.
Op woensdag ontbeten we ook weer om 
08.30 uur. Na het ontbijt gingen we de kamers 
verder opruimen. Om 10:30 uur vertrokken we 
weer naar huis toe. 

Door: Anouk Meijer, leerjaar 2

Kamp leerjaar 2 - dag 1+2 

Opbrengst Kerstactie Malawi

Nieuwe leerlingen – Kennismakingsmiddag

Castle Lane Rock 25e jubileumeditie

Examens mei 2019

20-06-2019 Bestuursvergadering  20.00-22.00 
24-06-2019 Leerjaar 1-2: Eigenwijze dagen (tm 27/06) 
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  
27-06-2019 Schoolfeest – Summer Vibes  19.30-23.00
28-06-2019 Leerjaar 3: Sportdag  
28-06-2019 Leerjaar 5: Uitslag CSE 2e tijdvak  
01-07-2019 Leerjaar 1: Sportdag Kranenburg 
01-07-2019 Leerjaar 2: Sportdag   
02-07-2019 Leerjaar 5: Diploma-uitreiking  
05-07-2019 Leerjaar 1-2: Jaarafsluiting  10.00-11.00 
05-07-2019 Leerjaar 3-4: Jaarafsluiting  11.00-12.00  
05-07-2019 ZOMERVAKANTIE
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Nieuwe leerlingen 

Woensdagmiddag 5 juni kwamen onze 
nieuwe eerstejaars leerlingen een 
middagje wennen op Notre Dame. Na 
een bijeenkomst in de aula, volgde er 
een kennismaking met de coach en de 
basisgroep. Om de school een beetje te 
verkennen, was er een fotospeurtocht 
door de school georganiseerd. 
Wij wensen onze nieuwe leerlingen veel 
succes in het volgende schooljaar!

Opbrengst Kerstactie Malawi

Zoals de meeste lezers wel zullen weten, 
hebben we met Kerst ruim 8000 euro 
opgehaald voor onze vriendschapsschool 
in Chingale, Malawi. Daar is men zorgvul-
dig maar voortvarend mee aan het werk 
gegaan.

Al enkele maanden geleden is een groepje 
vrijwilligers (docenten en studenten) aan 
de slag gegaan om de school een facelift 
te geven. Er werden muren geverfd en - 
heel hard nodig! - schoolborden opnieuw 
zwart geschilderd.

Daarnaast is er grondig vooronderzoek 
gedaan naar de haalbaarheid van een klein 
computerlab met internetverbinding. In 
dat lab kunnen leerlingen ict-les krijgen, 
wat hun kansen op een betere baan, ook 
als ze niet kunnen doorstuderen, zeker 
kan vergroten. Verder wil de school het 
computerlab tegen geringe vergoeding ter 
beschikking stellen van de community, als 
een soort internetcafé dus. Daarvoor is een 
speciale beheerder aangesteld. Ook heeft 
de school een docent gevonden voor de 
ict-lessen.

De technische kant van de zaak is (op 
afstand) bekeken door onze eigen Mark 
(ICT), die goede adviezen heeft gegeven, 
bijvoorbeeld over een onderhoudscon-
tract. Dankjewel Mark! 
Zo hebben we geprobeerd te waarborgen 
dat de aangeschafte apparatuur een aantal 
jaren mee kan gaan. En na al dat voorwerk 
kon de bestelling de deur uit. 

Het is wel Afrika, dus alles kost wat meer 
tijd en moeite dan hier, maar tot grote 
vreugde van contactpersoon Marcus en 
van ons allemaal zijn de bestelde compu-
ters deze week binnengekomen. Het is 
de bedoeling dat het computerlab na de 
zomervakantie geopend kan worden en 
dat we dan via internet nog gemakkelijker 
het contact kunnen onderhouden met onze 
vrienden in Malawi.

Namens de Malawigroep,

Corrie van Dongen

Finally. Ultra Small form desktops. 
😋😋😋😋😋

Here, we were making sure the 
class for the lab is well secured. 
Fine tuning the window panes.
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Kort
Nieuws

Nieuwsbrief Roken 
onder jongeren

De Radboud Universiteit en 
het Trimbos Instituut hebben 
in samenwerking met scholen 
onderzoek gedaan naar roken 
onder jongeren. De uitkomst van het 
onderzoek kunt u hier inzien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klankbordbijeenkomst 06-06-2019

Donderdag 6 juni heeft de 
Klankbordbijeenkomst plaatsgevonden. 
Zoals gebruikelijk informeren wij u hier-
over via het Webazine. Voor inzage klik op 
verslag en bijlage A en bijlage B. 
 

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

4 juli

Castle Lane Rock - 25  keer: 
ode aan Michael

Vol hooggespannen verwachtingen (CLR 
stond immers altijd garant voor een 
feestje) togen we 14 juni jl. naar Brebl 
waar de 25ste editie van het inmiddels 
legendarische muziekfestival plaatsvond.

Het werd  een onvergetelijke avond waar-
in het publiek werd ondergedompeld in 
verschillende muziekstijlen en veel mooie 
teksten. Bij dat laatste trokken vooral de 
poëtische teksten van de “Wooden Ships” 
(made by Michael) en de soms vileine 
teksten van de schoolband de aandacht.  

Oud- collega Sjef was er ook met zijn 
basgitaar, Jos, de Jimi Hendrix van Notre 
Dame, Franks dochter die meezong en 
floot en Henk, de invaldrummer die zich 
superstrak van zijn taak kwijtte.

En dan hebben we het nog niet eens over 
de leerlingen gehad. Wat een talenten! 
Jens op trompet, Lena op viool, Milou op 
cello, de mooie zang van Sara, Yosiera en 
Fenna en ga zo maar door.

Hartverwarmend was een lied dat de 
leerlingen speciaal voor Michael hadden 
geschreven. Hierin komt het beeld naar 
voren van een muziekdocent die zijn leer-
lingen vermoeide met “altijd maar weer 
die theorie”, ze soms oliebollen of 
appelflappen noemde, maar “….. wat 
hebben we veel van je geleerd en wat 
zullen we je missen”.

Het was een mooi en ontroerend  eerbe-
toon aan een muziekleraar die zijn leer-
lingen altijd vol passie begeleidde en van 
Castle Lane Rock een fenomeen maakte.
Niet alleen de leerlingen gaan Michael 
node missen, wij ook ……

Gina en Els

Eindexamens mei 2019

Wij feliciteren alle leerlingen van Notre 
Dame die al geslaagd zijn en wij duimen 
voor onze leerlingen die een herkansing 
hebben gehad. In het volgende Webazine 
op 4 juli het laatste nieuws hierover. 
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