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Agenda week 45 t/m 47

In dit
Webazine

05-11-2019

Leerjaar 4 en 5: HBO oriëntatie

06-11-2019

Leerjaar 4: Kunst- en Cultuurroute

08-11-2019

Leerjaar 3: HAN-dag

12-11-2019

Leerjaar 4: Inschrijven herkansingen

(08.00-12.00 uur)

13-11-2019

Leerjaar 5: Inschrijven herkansingen

(08.00-12.00 uur)

19-11-2019

Leerjaar 4: Herkansingen

19-11-2019

Ouderraad vergadering

20-11-2019

Leerjaar 5: Herkansingen

22-11-2019

Leerjaar 5: Excursie Den Haag

Malawai - Nyah Kanters
Erasmus+ Project -Tsjechië
Kiss & Ride - Parkeerbeleid Notre Dame
Coming Outdag

Malawi here I come …
Nog voordat er ook maar iemand wist
dat hij mee mocht naar Malawi, was ik al
bezig de reissom bij elkaar te verdienen. Ik
deed allerlei klusjes: hond uitlaten, ramen
lappen, oppassen, koken, tuinieren, folders
rondbrengen, en nog veel meer. Ik was al
aardig op weg, enkele honderden euro’s,
toen ik het verlossende woord kreeg: Ja, je
mag mee! Wat was ik blij! Mijn motivatiebrief
en bijbehorende filmpje hadden ervoor
gezorgd dat ik geselecteerd was. Nu enkele
maanden verder ben ik alweer veel verder
in het bij elkaar verdienen van de reissom. Ik
doe dat niet meer met allerlei klusjes, maar
met het maken en verkopen van lavendelgeurzakjes en sjaals. Beide in allerlei kleuren
en de sjaals ook nog eens in een aantal
varianten. Ik koop de stof zelf en vervolgens
maak ik de sjaals ook zelf. Een eigen
Facebook en Instagrampagina helpen met
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de verkoop, maar ik
sta zo ook af en toe op
een beurs of zoals laatst bij
de Albert Heijn in het dorp. Ook
hier op school, kijk maar eens goed
rond, zie je allerlei leerkrachten met
een ‘Made by Nyah sjaal’ rondlopen, en
dat is heel mooi en ook voor mij heel erg
genieten. Wil jij ook een mooie sjaal? Laat
het mij weten, er is vast een mooie die je
heel goed staat!
Ik ben te bereiken via 3559@notredame.nl.
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Erasmus+ project Tsjechië
‘Our heritage, where the past meets the
future’
Op 7 oktober kwamen we, zes leerlingen uit
de derde en vijfde klas en een docent,
aan in Písek, zo’n honderd kilometer ten
zuiden van Praag. Daar aangekomen
werden we gastvrij ontvangen op de
uitwisselingsschool. Daar gingen we een
paar ontmoetingsspelletjes doen met de
andere deelnemers uit Tsjechië, Turkije,
Kroatië en Letland. We gingen daarna naar
een kerk om daar de kerktoren te beklimmen en daarboven uitgekomen hadden we
een prachtig uitzicht over de stad en haar
omgeving.
Op 8 oktober gingen we naar Ceský
Krumlov om daar het kasteel te bezichtigen
en de stad te ontdekken. Het oudste gedeelte van het kasteel dateert uit 1240, het
is een van de grootste kastelen van Tsjechië.
Op 9 oktober verzamelden we met alle andere deelnemers op de school. Eerst hield elk
deelnemend land een korte presentatie over
hun cultuur. Daarna gingen we een quiz doen
met zijn allen. Als afsluiter gingen we met zijn
allen een Tsjechische delicatesse maken.
Op 10 oktober bezochten we Praag, in
het Tsjechisch “Praha”. Daar bezochten we:
het astronomische uurwerk van Praag,
de Karelsbrug, de Praagse Burcht en het
Gouden Straatje.
Op 11 oktober hadden we de dag vrij en
zijn we Písek ingedoken, we hebben daar
wat gedronken, gegeten en kaartspelletjes
gedaan. Die avond gingen we terug naar
Nederland na een zeer geslaagde, bijzondere reis. Het land was prachtig, we hadden
een leuk programma en nu weten we iets
meer over de cultuur van Tsjechië en de
mensen daar.

Kiss & Ride - Parkeerbeleid
Notre Dame
Omdat het weer kouder en donkerder
begint te worden, en omdat wij graag de
veiligheid van onze leerlingen waarborgen,
vragen wij via deze weg nogmaals uw extra
aandacht voor het gebruik van de fietsstraat
en ons parkeerbeleid. Voor de veiligheid
willen wij - zeker als het slecht weer
is - het autoverkeer op het fietspad
zoveel mogelijk beperken. Maak
daarom alstublieft gebruik van
de parkeerplekken bij de
Kiss + Ride-zone naast
De Kleine Dame.
Alvast hartelijk
dank voor uw
medewerking.

Coming-Outdag
Vrijdag 11 oktober was het nationale
Coming-Outdag. Dit is de dag dat heel
Nederland laat zien dat het niet uitmaakt
wie of wat je bent of op wie je verliefd
wordt. Net als andere jaren hebben we
ook op Notre Dame de vlag gehesen,
om te laten zien dat onze school
een veilige plek is waar ieder
zichzelf mag (kan) zijn ongeacht geaardheid, genderidentiteit, afkomst
en/of innerlijke en
uiterlijke eigenschappen.

Kort
Nieuws
Lichtjesavond gemeente Berg en Dal
Gemeente Berg en Dal organiseert
traditiegetrouw ook dit jaar weer op
kerstavond, dinsdag 24 december 2019
om 16.00 uur, de zogenaamde Lichtjesavond, waarbij kaarsjes geplaatst
worden bij de graven van de militairen
op de Canadese Militaire Erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in
Groesbeek.
Om die reden willen zij de schoolkinderen van de gemeente Berg en Dal en
hun ouders van harte uitnodigen om er
samen voor te zorgen dat op kerstavond
bij elke grafsteen een kaarsje brandt.
Aanmelding voor deelname aan deze
middag gaat via de Stichting Lichtjesavond Groesbeek (SLaG). Meer informatie kunt u hier lezen.

GGD Gezondheidsmonitor Jeugd
In november vindt in leerjaar 2 en
leerjaar 4 het onderzoek Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Ouders en
leerlingen zijn hierover inmiddels
geïnformeerd.
De brief kunt u inzien via deze link.

Schoolgids 2019-2020 Notre Dame
Graag informeren wij jullie dat onze
Schoolgids 2019-2020 online staat; deze
is via het hoofdmenu te vinden. Klik op
deze link om de schoolgids te openen.

Door: Floris Wijlacker, leerjaar 5

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
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