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10-09-2019 Leerjaar 5: Herkansingen

13-09-2019 Feestdag “vrijdag de 13e “

17-09-2019 Leerjaar 1 tm 5: Schoolfotograaf

17-09-2019 Herdenking Market Garden

24-09-2019 Leerjaar 5: PWS-dag

24-09-2019 Leerjaar 3: Profielkeuzecarrousel

24-09-2019 Leerjaar 3: Ouderavond profielkeuze (19.30-21.30)

24-09-2019 MR-vergadering (19.30-22.00)

27-09-2019 Leerjaar 4: CKV-excursie

Agenda week 37 t/m 39
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In dit
Webazine

Intro Marij van Deutekom
Bij de start van een nieuw schooljaar staan 
we altijd stil bij onze voornemens voor het 
jaar en bij nieuwe ontwikkelingen. Het is 
goed dat de school weer gevuld is met 
leerlingen. 
Zonder leerlingen, dat voelt altijd een 
beetje kaal. 
Het is wel even fijn in de zomer, mede 
vanwege alles wat in het gebouw moet ge-
beuren en alleen kan als er geen leerlingen 
zijn. 
De school is inmiddels alweer volop in 
beweging. Dit schooljaar richten we ons 
op de verdere ontwikkeling van Eigenwijs 
Leren, inmiddels in leerjaar 1, 2 en 3. En we 
richten ons op de leerlingen in leerjaar 4 en 
5. Deze leerlingen zitten in een soms voor 
hen ongemakkelijke positie dat ze net voor 
het nieuwe onderwijsconcept uitgaan en 

af en toe last hebben van de wijzigingen 
in het gebouw, in het rooster enz. We zul-
len extra moeite doen om ook hen ook alle 
aandacht te geven die ze verdienen. 
Wat is er deze zomer veranderd in het 
gebouw? We hebben aanpassingen aan-
gebracht, drie leergebieden ingericht, een 
gecombineerde voorziening van plusplein 
en time-out gemaakt, een nieuwe team-
ruimte in gebruik genomen, een mooie 
mediatheekruimte voor leerjaar 4 en 5 ge-
maakt. En last but not least….. een nieuw 

Intro Marij van Deutekom

Startweek nieuwe schooljaar

Niks is te gek! Eigenwijs leren

Feestdag ‘‘Vrijdag de 13e’’

gebouw in gebruik genomen voor muziek, 
dans en drama: “Theater de Kleine Dame” 
(de oude Ubburch). 
En we zijn gestart met het programma 
“Niks is te gek!” op de dinsdagmiddag, 
waarover meer in dit Webazine.
Aanstaande ‘Vrijdag de 13e’ hebben we 
met de hele school overdag een feestelijk 
programma om te vieren waar we staan 
en met elkaar de start van het jaar op een 
bijzondere manier te markeren. 
Ik wens iedereen alvast een heel leuke dag 
aanstaande vrijdag en voor daarna allemaal 
een gelukkig en goed schooljaar gewenst, 
leerlingen, ouders, verzorgers en mede-
werkers! We zien elkaar!

Marij van Deutekom
directeur
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Dit Webazine verschijnt elke 2 weken (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop Webazine.

Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
26 september

Feestdag “vrijdag de 13e “
Vrijdag 13 september a.s. is geen gewone 

schooldag!
Op deze dag is een feestelijk program-

ma vol leuke activiteiten gepland van 
11.00-15.00 uur voor alle leerlingen 

en medewerkers van Notre Dame 
in en om het schoolgebouw en 

De Kleine Dame.
Wat precies is een verras-

sing….

Startweek nieuwe schooljaar 
Inmiddels zijn we al weer drie weken aan 

de slag op Notre Dame. We hebben de intro’s 
achter de rug, het tropenrooster en verschillende 

aanpassingen binnen het gebouw beginnen lang-
zaamaan te wennen. Hierbij een sfeerimpressie van de 

introductieweek, van nieuwe ruimtes binnen het gebouw en 
van ons nieuwe theater: De Kleine Dame.
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