Webazine
022019-20

Agenda week 39 t/m 42
24-09-2019
24-09-2019
24-09-2019
24-09-2019
27-09-2019
03-10-2019
03-10-2019
09-10-2019
09-10-2019
11-10-2019
11-10-2019
14-10-2019

In dit
Webazine

Leerjaar 5: PWS-dag
Leerjaar 3: Profielkeuzecarrousel
Leerjaar 3: Ouderavond profielkeuze
MR-vergadering
Leerjaar 4: CKV-excursie
Ouderraad
Werkgroep Passend Onderwijs
Leerjaar 4: Kunst- en Cultuurroute
Bestuur
Leerjaar 4: HanTechtour
Coming Out Day
Herfstvakantie

Feestdag Notre Dame Theater De Kleine Dame
Erasmus+ Refugees Matter

Feestdag Notre Dame Theater De Kleine Dame
Aan het eind van het fietspad, als je van school
richting de stad fietst. Daar lag de Ubburch. Een
oud gemeenschapsgebouw. Het rook er altijd een
beetje muf. Als nat hout. Er zat een bar in voor
feesten en partijen maar ook dat zag eruit alsof er
jaren geen feestje meer gegeven was. De gemeente wilde ervan af maar Notre Dame, die er al jaren
les gaf in drama en dans, was ervan afhankelijk.
Lang verhaal kort: het werd van ons, ging plat en
voila! Op die plek staat nu onze prachtige Kleine
Dame!
Zo’n prachtig nieuw expressiegebouw moet
natuurlijk geopend worden met een mooi schoolfeest! Maar de opleverdatum werd telkens vooruitgeschoven. En hoe langer de feestcommissie
de tijd kreeg om te brainstormen, des te groter
werden de ideeën!
Notre Dame des Anges

Het werd
een feest voor
iedereen! Van 11.00
tot 15.00 uur was Notre
Dame omgetoverd tot een
soort festival. Overal was wat
te doen. Grote buitenspellen op
het sportveld, een rodeostier in de
aula. Music on demand knalde over het
schoolplein. En voor de waaghalzen kwam
Waalhalla demo’s doen. Onderwijl zocht goochelaar Vince van Leth de kinderen op voor minilesjes goochelen. De dames van ‘coupe du compress’
toverden met perslucht de mooiste kapsels op
eenieders hoofd. We hadden zelfs een mocktailbar
waar kinderen even de luwte konden opzoeken en

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

19.30 - 21.30
19.30 - 22.00

t/m 18-10

NDDA WEBAZINE 052018-19

chillen met een ‘sparkly Charly’. Voor de
afwisseling gingen de kinderen per leerjaar
naar een mini-voorstelling van Bruce
Airhead. En aansluitend een frietje eten.

Kort
Nieuws

De feestcommissie heeft de rek voor de
term schoolfeest een heel stuk opgerekt.
En met het hele team hebben we de
leerlingen een dag bezorgd die ze nog
lang zal heugen. En dat was ook precies
wat we wilden. En de Kleine Dame openen
natuurlijk.
CKV-excursie Den Haag
Jeroen van Heijst

Vrijdag 27 september gaat leerjaar 4 op
CKV-excursie naar Den Haag. Op het programma staat onder andere: Panorama
Mesdag, Gemeente Museum, Mauritshuis
en een mooie stadswandeling.
Nu hopen dat het weer ook meezit…

Erasmus+ Turkije

Van 7 t/m 13 september vond de laatste bijeenkomst van het zogeheten ‘Refugees Matter’-project plaats, waarin de internationale
vluchtelingenproblematiek centraal staat.
Aan dit project, dat gesubsidieerd wordt
vanuit het Erasmus+ programma, nemen zes
scholen uit vijf verschillende Europese landen
Buurtbijeenkomst in theater De Kleine
deel, waaronder ook Notre Dame.
Dame
Deze laatste bijeenkomst vond plaats in Turkije. De eerste dagen in Izmit Kocaeli, en de
laatste dagen in Istanbul. Omdat het om de
afsluiting van het project ging waren er deze
keer geen leerlingen mee.
Naast hard werken om alle rapporten en
formulieren af te maken was er gelukkig ook
veel tijd voor uitstapjes, gezellig samen zijn
en om te genieten van al het heerlijke eten.
Refugees Matter was een bijzonder project
waar ik samen met veel collega’s en vooral
veel leerlingen met fijne herinneringen aan
terug zal denken. Er zijn vriendschappen
ontstaan, mooie projecten uitgevoerd en er
is vooral veel geleerd over vluchtelingen in
Europa.
Elisabeth Leenders

Vrijdag 20 september waren de buurtbewoners van Notre Dame uitgenodigd in
ons nieuwe theater De Kleine Dame.
Elk jaar wordt aan het begin van het
schooljaar een bijeenkomst gehouden
voor onze buurtbewoners waar zij onder
het genot van een hapje en een drankje
op de hoogte worden gebracht van de activiteiten van het schooljaar. Tevens is dit
een mooie gelegenheid om het onderling
contact te versterken en maatschappelijke
actualiteiten te delen. Deze keer werden twee onderwerpen ingebracht door
buurtbewoners en besproken. Verkeersveiligheid en duurzaamheid.
Deze bijeenkomst was tegelijkertijd een
mooie gelegenheid om ons nieuwe theater De Kleine Dame te komen bewonderen.

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

