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Agenda week 27 t/m 33
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

19-08-2019

Overlegdag personeel; er zijn geen activiteiten voor de leerlingen

20-08-2019

Alle introducties starten gezamenlijk met het leerjaar in
de aula
Leerjaar 1: Introductieprogramma
Leerjaar 2: Introductieprogramma;
vanaf 11.00 overleg leerlingen met coach mbt afronden
op woensdag 21/8
Leerjaar 3: Introductieprogramma
Leerjaar 4: Introductieprogramma
Leerjaar 5: Introductieprogramma

In dit
Webazine
21-08-2019

Leerjaar 1-2-3: Verlengde basisgroep
Eigenwijze Dag voor leerlingen die nog willen afronden
Leerjaar 4-5: Start lessen volgens rooster

Sportdagen leerjaar 1-2-3

22-08-2019

Leerjaar 1: Eigen programma
Leerjaar 2-3-4-5: Lessen volgens rooster

Theater De Kleine Dame

23-08-2019

Leerjaar 1: Eigen programma
Leerjaar 2-3-4-5: Lessen volgens rooster

Projectdag leerjaar 1
Schoolfeest

Eindexamens - Diploma-uitreiking

*Leerlingen ontvangen het rooster bij de introductie

Projectdag leerjaar 1
Woensdag 26 juni hebben de eerstejaars
leerlingen een projectdag gehad voor
biologie: Ter land, water en lucht.
Het uiteindelijke doel was om te weten
welk dier bij welke stam behoort. Er zijn
acht stammen, namelijk: eencelligen,
sponzen, neteldieren, stekelhuidigen,
wormen, weekdieren, geleedpotigen en
gewervelden.
Bij elke stam maakten we een opdracht,
in die opdracht zaten vragen en bij
sommige moest je ook een dier zoeken.
Zoals bij de gewervelden moesten we
een kikker zoeken. Die ging je dan goed
bekijken en daar maakte je vragen
over.
Je had een groepje, iedereen maakte bij
elke opdracht een tekening van het
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dier dat je gezocht had of dat
al in het lokaal lag. Je had tot
12.45 uur om de acht opdrachten te
maken en de acht tekeningen af te
hebben. Om 13.15 uur begonnen we met
een poster waar alle acht de dieren met
hun kenmerken op moesten staan.
Isa van Kempen, leerjaar 1
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(09.30 - 14.00)
(09.00 - 11.00)

(10.00 - 13.00)
(13.30 - 15.30)
(14.00 - 16.00)
(08.45 - 10.45)
(11.45 - 14.45)
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Schoolfeest
Donderdag 27 juni was er schoolfeest: Summer Vibes. Het was een
leuk schoolfeest, er waren best veel
kinderen. In het begin van de avond
kon je friet halen en daarom waren
er natuurlijk veel kinderen buiten. Het was ook heel mooi
weer.

Ik hoorde van een vriend van mij dat toen
het lied Arcade (van Duncan Laurence)
werd gedraaid, de hele zaal meezong (en
dat het best wel een beetje vals klonk).
Verder werden er nog veel meer leuke
liedjes gedraaid. ‘Naar links, naar rechts’
werd wel drie keer gedraaid.
Dj Jens deed het goed die avond, dus een
groot compliment naar hem. Het
was gewoon een gezellige avond.
Ik wens jullie een fijne vakantie en tot
volgend jaar!
Groetjes van Tibbe Prudon,
leerjaar 1

Sportdagen
Op vrijdag 28 juni had leerjaar 3 een sportdag. De leerlingen konden zich inschrijven voor verschillende onderdelen zoals
kanoën, yoga, jumpsquare en karate. Voor
het kanoën verzamelde om 09.45 uur een
aantal leerlingen uit leerjaar 3 bij Roepaen
in Ottersum. Eerst werden ze met een
treintje, getrokken door een tractor, naar
de Niers (het snelst stromende riviertje van
Nederland) gebracht om vervolgens twee
uurtjes heerlijk in het zonnetje te vertoeven
op de kano. Een heerlijke afsluiting van het
schooljaar!
Op maandag 1 juli hadden ook leerjaar 1 en
2 sportdag. Leerjaar 1 ging naar Duitsland
om te sporten met de leerlingen van de
EuregioRealschule uit Kranenburg, leerjaar
2 maakte gebruik van het sportveld op
Notre Dame.

Theater De Kleine Dame
Zoals iedereen heeft kunnen zien, is
er hard gewerkt aan de bouw van ons
nieuwe kunstgebouw Theater De Kleine
Dame. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan de oplevering en de
inrichting hiervan. Vol ongeduld kijken
we uit naar het moment dat we van start
mogen gaan en we samen met onze
leerlingen kunnen gaan genieten van een
geweldig mooie ruimte waar zij al hun
creativiteit kunnen laten zien.
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Kort
Nieuws

Diplomauitreiking
Race-auto’s, solarwagens, gezinswagens
en praalwagens: ze kwamen allemaal voorbij tijdens
de diploma-uitreiking afgelopen
dinsdag.
Aan de hand van het thema ‘auto’s’
werden onze eindexamenkandidaten in het
zonnetje gezet tijdens de diploma-uitreiking.
De mentoren spraken hun leerlingen toe,
waarna ze hun handtekening op het felbegeerde diploma konden zetten. Ouders,
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s konden
trots zijn en foto’s maken van dat moment.
Het was een erg gezellige, mooie en soms
ook ontroerende bijeenkomst waarbij elke
examenleerling de aandacht kreeg die hij
of zij verdiende. Nu op naar het hbo of vwo!

Vakantiebieb en
Luisterbieb
Lekker in de auto naar een
boek luisteren onderweg naar
Frankrijk of heerlijk lezen aan het
zwembad?
Download nu gratis de apps van
Luisterbieb (luisteren) luisterboeken.
android of luisterbieb.itunes en/of
Vakantiebieb (lezen) vakantiebieb.
android of vakantiebieb.itunes
Hiervoor hoef je geen lid van de bieb te
zijn.

Jeanine Petronilia
Uitslag na het 2e tijdvak 2018-2019:
Aantal kandidaten die hebben
deelgenomen
= 108
100%
Aantal kandidaten geslaagd
= 96
89%
Aantal kandidaten niet geslaagd
= 12
11%

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
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Het volge
nde
Webazine
verschijnt
op

29 augus

tus

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

