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Agenda week 42 t/m 45
14-10-2019
25-10-2019
29-10-2019
05-11-2019
06-11-2019
08-11-2019

Herfstvakantie
Toetsweek
MR vergadering
Leerjaar 4 en 5: HBO oriëntatie
Leerjaar 4: Kunst- en Cultuurroute
Leerjaar 3: HAN-dag

t/m 18-10
t/m 01-11
19.30 - 22.00
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Eigenwijs Leren - Niks is te gek!
Tutoren voor Malawi
PMT Notre Dame
Excursie CKV leerjaar 4 - Den Haag

Niks is te gek!
Wat hebben we al gedaan?
Elke dinsdagmiddag, het laatste anderhalf
uur, doen wij mee aan het programma ‘Niks is te
Gek’. Hierbij kan je allemaal dingen doen, bijvoorbeeld: jumpsquare, escape room, circus, brandweer en
nog veel meer. Je kan zelf kiezen en sommige dingen zijn
verplicht om te doen met je lesgroep of basisgroep.
Ik ben met mijn lesgroep naar LUX geweest en
defensie is langsgekomen. De brandweer is ook
geweest, maar daar was ik zelf niet bij. Bij LUX gingen we
zelf een film maken in groepjes van vier. Dat was superleuk
en ook best grappig. We gingen later ook nog onze films die
we hebben gemaakt terugkijken. Het was grappig om onszelf
terug te zien.

vind ik het superleuk dat we
dit doen, ook omdat we zelf
dingen kunnen kiezen.
Door: Maya Savy, leerjaar 1

Eigenwijs Leren – Niks is te gek!
Om een zo breed mogelijk programma aan te bieden zijn wij
op zoek naar ouders en verzorgers die een bijdrage willen
leveren aan dit project. Dus bent u of kent u iemand die een
leuke workshop, een gave activiteit of juist een mooi verhaal
heeft aan te bieden dan gaan wij graag met u in gesprek om
te bekijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt mailen naar:
t.gijsberts@notredame.nl en/of w.engelhart@notredame.nl

Defensie vond ik zelf niet zo heel leuk, want we moesten
een uur luisteren naar een meneer, daarna gingen we naar
wapens kijken en in een tank zitten. De wapens en de tanks
waren wel interessant, maar het duurde een beetje lang. Wel
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Inmiddels zijn de leerlingen die volgend jaar mee zullen
gaan met de Malawi-reis hard bezig met het inzamelen
van geld hiervoor. Zo ook Mirte Kregting, derdejaars
leerling van onze school. Mirte doet hierbij een oproep:

In week 40 zijn vier PMT-studenten van de HAN gestart met
hun stage op Notre Dame. PMT staat voor Psychomotorische
therapie en het is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij
gebruik wordt gemaakt van lichaamsgerichte oefeningen
(werkvormen) die inzicht geven in eigen denken, voelen en
handelen. Op basis van de hulpvraag kan de leerling oefenen
met het ontwikkelen van zijn/haar vaardigheden en inzicht
krijgen in zijn/haar eigen handelen. Hierbij worden ervaringen
die opkomen tijdens de therapie gelinkt aan het dagelijks leven.
Tijdens de stageperiode van de studenten – Susan, Julia, Jamie
en Dewy – gaan zij leerlingen uit leerjaar 1 en/of leerjaar 2
training geven over zaken waar zij moeite mee hebben. Ze zullen
hier tot de zomervakantie zijn en het kan zijn dat de coach van
uw zoon of dochter u toestemming vraagt voor deelname van
uw kind.

Geachte meneer/mevrouw,
In mijn leerjaar merkte ik soms dat leerlingen iets moeilijk
vonden en wanneer ik ze kon helpen, hadden ze er veel
aan. Toen bedacht ik: waarom kan ik leerlingen niet na
school begeleiden met iets wat ze moeilijk vinden?
Voor eerste- en tweedejaars kan ik met elk vak helpen,
behalve met Frans en Duits. Ook derdejaars kan ik helpen,
mochten ze dit nodig hebben. Mijn beste vakken zijn
wiskunde, natuurkunde/nastech en scheikunde.
Kortom: ik wil graag bijles geven. Ik vraag 3 euro per
halfuur, maar als iemand voor mijn goede doel meer wil
betalen, is dat natuurlijk heel fijn.
U kunt met mij contact opnemen via mijn mailadres:
3731@notredame.nl.
Alvast heel hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet, Mirte Kregting, 3a/3.1

Excursie CKV leerjaar 4 - Den Haag
Op 27 september zijn we met leerjaar 4 naar Den Haag
gegaan voor CKV.
Een week hiervoor kon je je inschrijven voor 1 van de 3
beschikbare musea, ik had het Panorama Mesdag
museum gekozen. We vertrokken om 08.30 en kwamen
ongeveer 1,5 uur later aan in de buurt van het Malieveld.
Het programma was duidelijk en je mocht de foto-opdracht zelf inplannen wanneer je er tijd voor had. Je kreeg
een planning met de tijden over waar je wanneer moest
zijn, dit was heel duidelijk. Ik ben in het Panorama Mesdag
museum geweest en dat was heel indrukwekkend, zeker
een aanrader! Voor het museumbezoek had ik vrije tijd
waarin ik de foto-opdracht heb gedaan en met de tijd die
ik overhad heb ik een beetje rondgelopen door de stad.
Na het museumbezoek hadden we even vrije tijd en moesten we vervolgens verzamelen voor een stadswandeling
over architectuur, hierbij leer je meer over de bouw van de
gebouwen en de geschiedenis die daarbij hoort. De
wandeling eindigde bij de bussen die ons weer terug
brachten naar school. Het was een leuk en informatief uitstapje, Den Haag is een mooie stad met mooie gebouwen.
Ik heb een topdag gehad!
Colin van den Berge

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

tel 024 - 322 93 37

Kasteelselaan 50

webazine@notredame.nl

6574 AJ Ubbergen

www.notredame.nl

Het volge
nde
Webazine
verschijnt
op

1 novemb

er

