
Theater AanZ
Afgelopen dinsdag kwam Theater AanZ 
naar Notre Dame om voor leerjaar 3 de 
voorstelling ‘Hannah’ te spelen.  
Theater AanZ maakt sociaal-artistiek 
theater dat midden in de spanning van 
de samenleving staat. De voorstellingen 
vinden plaats daar waar de verhalen zich 
afspelen; op school, in het klaslokaal. Juist 
daar bereiken ze de leerlingen die ze  
anders niet bereiken. 

Ik vond het superleuk om naar de  
voorstelling te kijken. Sommige momenten 
kwam je niet meer bij van het lachen en 
andere momenten waren juist heel serieus 
en best wel gemeen. Superinteressant om 
een keer zo’n voorstelling te krijgen over 
gender en hoe mensen ermee omgaan. Ik 
merkte ook dat alle leerlingen het grappig 
en interessant vonden.

 

De acteurs betrokken  
namelijk ook het publiek  
erbij, dat was natuurlijk erg 
grappig. Een klein nadeeltje was 
wel dat je in busrijen zat en de  
voorstelling speelde zich af tussen alle  
tafels door, dus als een scène aan de  
andere kant van het lokaal plaatsvond, 
moest je je omdraaien om te kunnen kijken. 
Verder superleuk en echt een aanrader! 

Door: Feline Biesterbos, leerjaar 3
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Meeloopdag ouders leerjaar 1
Op maandag 25 november was er een meeloopdag voor de ouders van leerlingen uit het 
eerste leerjaar. Vrijdag 29 november zal er nog een zijn. Wat opviel is dat er op deze dag 
ouders door de school liepen op zoek naar het lokaal waar ze les zouden krijgen. De  
ouders moesten zich inschrijven voor een blok. Tijdens de les zaten de ouders 
verspreid door het lokaal. Ze konden meekijken hoe er les gegeven werd en de 
leerlingen maakten natuurlijk gebruik van hun ouders door ze hun tas te laten 
dragen, hulp te vragen of het antwoord voor te laten zeggen. Bij Nastech 
was de les wat aangepast en hebben we proefjes gedaan, deze zagen er 
spectaculair uit. Ik denk dat de ouders die er waren, het leuk vonden 
om te zien hoe een dag op school er echt uitziet!
 
Door: Suus van den Broek, leerjaar 1

Excursie Den Haag leerjaar 5
Wat betekent ProDemos? 
Dat is de eerste vraag die we krijgen als we zijn  
aangekomen in Den Haag. Het betekent, voor het volk, en dat 
is hoe het in Nederland gaat. De regering maakt wetten voor het 
volk, dit leren we het eerste uurtje van de dag, we doen een quiz. Je 
leert welke taak de koning heeft en welke partijen er in de Tweede Kamer 
zitten. Iedereen kan muntjes verdienen, met elk goed antwoord of goede 
vraag die je stelt kun je een muntje winnen. Best een goed idee want zo houden 
ze alle leerlingen wel bij de les, en wie wil er nou niet iets winnen? 

Na de quiz gaan we op weg naar de Ridderzaal, de oudste zaal van de binnenplaats. 
Na de Ridderzaal gaan we naar de Eerste Kamer. Op alle muren in de Eerste Kamer 

zitten schilderingen, maar de mooiste is toch wel die midden op het plafond zit. Het 
is een rondje waar kinderen doorheen kijken, ze kijken naar de mensen in de Eerste 

Kamer. Het is als herinnering, dat de mensen uit de Eerste Kamer, wetten en regels 
moeten maken die goed zijn voor de toekomst, want wij als kinderen zijn immers de 

toekomst. 
Na de Eerste Kamer heeft iedereen pauze, en omdat er een Mac Donalds op de 

hoek zit, is heel Notre Dame daar te vinden. Nu iedereen gegeten heeft, kunnen we 
gaan debatteren, we moeten tegen een klas uit Twente. Het gaat over of de  

leeftijdsgrens verhoogd moet worden naar 21 jaar. Notre Dame komt met goede  
argumenten. We blijven serieus, maar nadat de klas uit Twente tegen ons zegt  

“sorry ik kan u niet verstaan” moet onze groep toch ook wel even lachen, want het 
ABN van een Twentse is niet het ABN dat in de Tweede Kamer wordt gebruikt. 

Na het debat gaan we dan eindelijk naar de Tweede Kamer, eenmaal in de Tweede 
Kamer krijgen we informatie wat en wie daar zit, waarom we pas net een  

Nederlandse vlag hebben in de Tweede Kamer en waarom er journalisten 
welkom zijn tijdens vergaderingen. Ook vertelt onze begeleidster dat de 

lijnen die op de vloer zitten, de vingerafdruk is van de architect, Pi de 
Bruin. Want iedereen heeft toch een beetje arrogantie in zich. Het 

programma is afgelopen en iedereen gaat wat eten in Den Haag. 
Nadat iedereen zijn buikje rond gegeten heeft lopen we  

terug naar bus en gaan we richting huis. Het is rumoerig 
in de bus, iedereen is moe.  Eindelijk bij school, rijdt 

de buschauffeur bijna tegen een auto aan, maar 
dan is de dag toch echt afgelopen. Iedereen 

fietst met elkaar naar huis en dan is het 
afwachten tot het volgende uitje.

Wies Poelhekke
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Vrijdag 6 december extra vrije dag
Via deze weg willen wij u er nogmaals 
op attenderen dat de school op vrijdag 
6 december gesloten is in verband met 
een extra vrije dag.

Kerstmarkt Notre Dame
Wanneer? Dinsdag 17 december
Waar? Notre Dame
Tijd?               16.00-20.00 uur

Kom gezellig genieten op onze 
kerstmarkt van al het moois en lekkers 
dat onze leerlingen voor de kerstmarkt 
hebben gemaakt!

Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden
of een reactie?
Laat het ons weten via 
webazine@notredame.nl
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Kerstactie voor Malawi
Alweer? Jazeker!
Je dacht toch zeker niet dat we onze vrienden daar inruilen voor een ander goed 
doel? Je dacht toch ook niet dat de problemen in het op acht na armste land  
ter wereld een jaartje later zijn opgelost? Nee natuurlijk!
Vorig jaar hebben we veel geld bij elkaar verzameld om de  
vriendschapsschool in Chingale te steunen. In alle lokalen hangen 
nu mooie, zwarte schoolborden en er is een computerlab  
ingericht met 10 computers. De ruimte is beveiligd tegen 
diefstal en er is een i.c.t.-docent en een beheerder  
gevonden. Leerlingen die een computercursus hebben 
volbracht krijgen een certificaat van de school.

Een prachtig resultaat waar we trots op kunnen zijn. 
Maar er is meer nodig! Chingale secondary school denkt 
aan de toekomst. Vooral aan de toekomst van de meisjes, die 
vaak vroegtijdig de school verlaten. Dat komt dan omdat ze te 
ver van school wonen, thuis geen elektrisch licht hebben waardoor 
ze geen huiswerk kunnen maken en omdat ze thuis vaak ingezet 
worden voor huishoudelijke taken.  De school heeft nu een ambitieus plan 
om de meisjes binnen de school te houden. Maar wel een plan waarbij hulp 
nodig is. Naast de school is een meisjesverblijf gemaakt, waar een groep meisjes 
kan overnachten. Door de week blijven ze dan bij de school en in het weekend gaan 
ze naar huis. Het gebouwtje is klaar, maar er is nog geen elektriciteit en de meisjes 
slapen op de grond bij gebrek aan bedden. De school wil er graag stapelbedden zetten. 
Daar willen we op Notre Dame geld voor bij elkaar brengen. Als die door een meubelmaker 
uit de omgeving gemaakt worden, steunen we meteen de lokale economie. 

WAAR WE GEEN ACTIE VOOR VOEREN:
In maart gaat een groep van 20 leerlingen naar Chingale op expeditie. Deze  

leerlingen zijn allemaal hard aan het werk om het geld voor hun reis bij elkaar  
te krijgen. We stellen tijdens de kerstmarkt op 17 december een lokaal  

beschikbaar om te vertellen waar ze mee bezig zijn. Het staat iedereen  
vrij hen dan persoonlijk te steunen, maar dat is niet de inzet van de  

kerstmarkt. De opbrengst van de markt komt volledig ten goede  
aan de school in Malawi. 

Wij rekenen weer op jullie enthousiaste medewerking en 
hopen op een mooi resultaat!

Groeten van de kerstcommissie!!!
De kerstcommissie bestaat dit jaar uit het 

hele reisgezelschap dat in het voorjaar 
naar Malawi gaat.
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